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هشیدنا حبص 

باتک تاصخشم 

نیسح یناخرفیناضمر ، هسانشرس : 
. یناخرفیناضمر نیسح  فلوم  هشیدنا / حبص  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1384 رعشم ، نارهت :  رشن :  تاصخشم 
240 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

9647635745: لایر  10000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
. تارطاخ نیسح --  یناخرفیناضمر ، عوضوم : 

. تارطاخ جح --  عوضوم : 
. هرمع جح  عوضوم : 

. تحایس ریس و  يدوعس --  ناتسبرع  عوضوم : 
BP188/8/ر8ص2 1384 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/357 ییوید :  يدنب  هدر 
م5776-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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رشان همدقم 
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13 ص :

همدقم

. دراد لصف  ود  هشیدنا » حبص   » باتک
رد تسا . هدش  هتشون  هدیسر ؛ هشیدنا  هب  هک  هظحل  نامه  رد  تسا . لد  نخـس  هک  لاس 1375  رد  تسا  هدرفم  هرمع  رفس  نیلوا  لوا : لصف 

دیدجت شیاریو و  هب  زاین  لد  نخـس  هک  دنامب  هدروخن  تسد  رکب و  نانچمه  ات  هدشن  هداد  نآ  رد  يرییغت  هنوگ  چیه  مه  يدـعب  ياهرفس 
. درادن رظن 

. تسا روش  لها  لد ، لها  لاح ، لها  دارفا  بسانم  لصف  نیا 
. هداتفا قافتا  هک  تسا  یعیاقو  تبث  رتشیب  تسا و  لاس 1382  رد  بجاو  جح  رفس  مود : لصف 

« فلؤم  » یناخرف یناضمر  نیسح 
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لاس 1375)  ) هدرفم هرمع  لوالصف 

هراشا
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17 ص :

هشیدنا هب  يرگنلت 

دناهتشگ دیدپان  باتفآ ، عولط  زا  لبق  هراتس  همه  نیا  هنوگچ ، هک  مدیشیدنایم  متشاد  دشیم ، هدید  نامسآ  رد  هراتس  یکدنا  دادعت  زونه 
يرایسب هک  دنتسه  ناشخرد  يدیشروخ  مادک  ره  رگید  هراتـس  درایلیم  نارازه  اههراتـس و  نآ  ییوگیم ؟ هچ  تفگ : نورد  زا  یگناب  هک 

نامه رد  دـیاش  رَبْکا . ُهَّللا  رَبْکا ، ُهَّللا  متفگ : يراسمرـش  تراقح و  اب  دـعب  مدیـشیدنا و  یمک  دیـشروخ ! زا  رتناشخرد  رتگرزب و  نانآ  زا 
 ... رَبْکاهَّللا دنکفا : نینط  یهاگحبص  ياضف  رد  یگناب  هک  دوب  دعب  هظحل  دنچ  مه  دیاش  هظحل و 

 .... هَّللا اَّلِإ  َهلا  ْنا ال  ُدَهْشا 
هن ياهلصاف  رد  دنکفا . نینط  نامسآ  يوس  هب  ناکم  دجـسم و  اههد  زا  نذؤم  گناب  دش . لیدبت  گناب  اههد  هب  گناب  نیا  ینامز  كدنا  رد 

. تفر شیپ  ادخ  شرع  يوس  هب  تفاکش و  ار  نامسآ  لد  رتاسر  هچ  ره  گناب  نیا  مه  متشه  ماما  مرح  ياههتسدلگ  زا  رود  نادنچ 
دوخ ریسم  رد  و  تفر . اهنامـسآ  يوس  هب  رهـش ، نآ  رهـش و  نیا  زا  هّلحم و  نآ  هّلحم و  نیا  زا  دجـسم ، نآ  و  دجـسم ، نیا  زا  نذؤم  گناب 

یهلا ياهورین 
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. یتسه يهمه  ناگتشرف و  اهناسنا ، يارب  يدورس  ملاع . دورس  نیرتزاونلد  نیرتابیز و  يدورس ! بجع  تخاس . شعترم  ار  سدقم  و 

ود تسا  شخبحرف  ردقچ  هاگرحـس ! رد  نذؤم  گناب  ندینـش  تسا  شخبتذل  ردـقچ  حبـص ! تسابیز  ردـقچ  مدرک . ادـیپ  یبیجع  لاح 
! ندناوخ حبص  زامن  تعکر 

؟ هدوب اجک  قشع  تبهوم و  همه  نیا  ماهدوب ، رادـیب  هاگرحـس  راب  اهدـص  اههد و  مدوب ؟ هدـیدن  لاح  هب  اـت  ار  تبهوم  همه  نیا  ارچ  یتسار 
يرگنلت ماهشیدـنا  هب  الاح  طـقف  نذؤم ....  گـناب  حبـص ، نم ، هدوب . اًـلبق  هک  تسا  ناـمه  زیچ  همه  هدـش ؟ داـجیا  هتـشذگ  اـب  یتواـفت  هچ 

ادـخ يهناخ  مزاع  زورما  نم  هلب ، متـسیرگ . ياهياه  مداد و  رارق  متـسد  ود  نیب  ار  مرـس  تفر . مهاوخ  وا  يهناخ  يوس  هب  زورما  هدروخ ،
. تسا هدرک  ینعم  ار  نذؤم  گناب  ماهشیدنا  هدرک ، كرد  ار  حبص  ماهشیدنا  دش . مهاوخ 

. دندزیم دایرف  نامیا  قشع و  ییابیز ، توارط ، دوب ، ابیز  ردقچ  یگدنز  دوب . شخبتذل  ردقچ  زور  نآ  زامن 
مالسلا و هیلع  اضرلایسوم  نبیلع  ترضح  ربمایپ ، دنزرف  هاگراب  زا  ار  لوا  ماگ  تسین . شیب  یماگ  دنچ  جارعم  ات  ماهلصاف  مدرک  ساسحا 

روبجم مقاطا  ات  ماب  تشپ  زا  هک  مدرک  ادیپ  یناجیه  نانچ  ادخ . يهناخ  زا  دعب  ماگ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هاگراب  زا  دـعب  ماگ 
اب ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تاحیبست  مدـناوخ . زرل  کشا و  اب  ار  حبـص  زامن  مدوب . هتخاب  ار  مدوخ  مریگب . مکحم  ار  اـههدرن  مدـش 

. مدرک ادا  ناجیه  مطالت و 
نتفر هب  يزاین  رگید  ییوگ  دـش  ماـمت  تراـیز  یتقو  تشاد . قرف  هشیمه  اـب  مالـسلا  هیلع  اضرلایـسوم  نبیلع  ترـضح  تراـیز  زور  نآ 

. دوب اجنامه  رد  هفّرشم  دهاشم  يهمه  زیچ و  همه  اریز  تسین . هکم  هنیدم و 
***
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19 ص :
70 یمناخ 60 - ياهشوگ  رد  دیامنب . ار  مزال  ياههیصوت  ناوراک  ریدم  يربونص  ياقآ  جاح  ات  میدش  عمج  يدجـسم  رد  دعب  تعاس  دنچ 
رتسردنم و لومعم  دح  زا  شـسابل  تشاد . رظن  ریز  ار  دارفاّتقد  اب  دوب و  هتفرگ  ار  یگرزب  كاس  دنب  تسد  ود  ره  اب  دوب و  هتـسشن  هلاس 
اپ هب  شلاگ  تفج  کی  نت و  هب  زیمت  یلو  هدـیکورچ  هنهک و  رایـسب  دـنلب و  دیفـس و  ینهاریپ  تشاد . اـهتیاکح  جـنر  رقف و  زا  شاهرهچ 

؛ دوب هدش  هتشون  نآ  يور  هتخود و  دیفس  سابرک  زا  ياهچراپ  نآ  يور  دوب و  بوغرم  ون و  اًلماک  شکاس  تشاد .
. يراولُگ مان :

. همشچرس یباهو  ترهش :
. ماج تبرت  دابآ  حلاص  هتالک  یناشن :

ياهنفلت هرامش  اهیناشن و  زا  دوب  هدش  رپ  هچراپ  مامت  و ...  ناوراک ...  ریدم  نفلت  دابآحلاص ...  نفلت  ماج ...  تبرت  نفلت  دهشم ...  نفلت 
 ... هکم و هنیدم ، دهشم ، رد  يرورض 

ناـشیا ياـعد  هب  مه  نم  دراد و  زاـین  نم  ییاـمنهار  کـمک و  هب  ًاـمتح  وا  تسا . بوـلطم  لآهدـیا و  رفـسمه  کـی  نیا  متفگ : مدوـخ  اـب 
تقـشم و جنر و  دریگیم . رارق  دنوادخ  هاگرد  لوبقم  نم  ترایز  جـح و  زا  رتشیب  ناشیا  ترایز  جـح و  تسا ، مّلـسم  هچنآ  رتدـنمزاین .

رارق ناشیا  هانپ  رد  ار  مدوخ  هک  تسا  رتهب  سپ  هدومن . هوعدلاباجتـسم  ار  وا  نیقی  روط  هب  ترایز  هب  شاهقـالع  قشع و  شایتسدـگنت و 
نیمه رئاز  هک  میدرک  یفرعم  ار  نامدوخ  میدـش و  کیدزن  ناشیا  هب  مرـسمه  قافتا  هب  اذـل  مریگ . ددـم  وا  قشع  نامیا و  يورین  زا  مهد و 

. تسا هدیدن  ار  دهشم  اًلبق  هک  تفگ  وا  دش . هدهاشم  دیدرت  کش و  یمک  شاهرهچ  رد  ادتبا  رفسمه . ناشیا  اب  میناوراک و 
وهایه یغولش و  نآ  رد  هک  دید  يراولگ  هنهن  یتقو  دهشم ، هاگدورف  رد 
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20 ص :
كرمگ و تافیرـشت  رد  دـناوخب و  زامن  وا  ات  میتشاد  هگن  ار  شراب  مداد و  شلیوحت  ار  شاهمانرذـگ  طـیلب و  نم  هتـسشن و  يراـنک  کـی 

مرسمه هب  راظتنا  نلاس  رد  اذل  تسا ؛ هدش  شبیصن  یبوخ  رفسمه  تسود و  هک  دش  نئمطم  میدرک  شکمک  راب  لیوحت  امیپاوه و  تراک 
کمک نم  هب  رفـس  رد  متـساوخ  مدوخ  يادخ  زا  زامن  زا  دعب  بشید  نم  دنکیم . هدروآرب  ار  شاهدـنب  تجاح  دوز  هچ  دـنوادخ  : » تفگ

مراد و داوس  هن  نم  مدشیم . نادرگرس  نم  دیدوبن  امش  رگا  درک . نابرهم  نم  هب  ار  درم  نز و  امش  مه  دنوادخ  مدرک و  مه  يرذن  دنک و 
. مسانشیمن ار  اج  چیه  اًلصا  نم  هنرگو  دندروآ  ارم  نادنواشیوخ  مه  اجنیا  ات  دابآ  حلاص  زا  ماهتفر  یترفاسم  لاح  هب  ات  هن 

زا وا  کنیا  تسا . هداد  خساپ  زامن  ماگنه  يراولُگ  هنهن  يهتـسکش  لد  هب  مه  مرح و  رد  ماهتـسکش  لد  هب  مه  هک  مدرک  رکـش  ار  دنوادخ 
. ناشیا هب  تمدخ  باوث  اعد و  زا  مه  ام  دوشیم و  دنمهرهب  مرسمه  نم و  کمک 

وا يوس  هب 

نیا مادکچیه  مدوب ، هدرک  زاورپ  امیپاوه  اب  اهراب  درک . زاورپ  رگید  روج  امیپاوه  راب  نیا  دـمآرد . زاورپ  هب  امیپاوه  رهظ  زا  دـعب  تعاس 5 
رد ار  مدـبلاک  هک  راـگنا  موریم ، جارعم  هب  هک  راـگنا  درک ، زاورپ  زین  محور  بلق و  مناـج و  درک ، زاورپ  مـه  مـلد  راـب  نـیا  دوـبن . نـینچ 

. متشاذگ اج  دهشم  هاگدورف 
تمدخ ات  متـساوخ  هزاجا  مدرک و  عادو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دنزرف  اب  هرجنپ  زا  مداتـسرفیم . تاولـص  بترم  مارآ . لابکبس و 

زیچ همه  تسابیز ، ردـقچ  مدینـشیم . ناج  شوگ  اب  ار  شرئاز  نارازه  زاین  زار و  اـعد و  ریبکت و  گـناب  موش . بایفرـش  شراوگرزب  ّدـج 
ياوه لاح و  رتابیز  همه  زا  تسابیز و  دیشروخ  بورغ  تسابیز ، نارتوبک  زاورپ  تسابیز ، نامسآ  تسابیز ،
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21 ص :
؟ مشیدنیب هچ  هب  منادیمن  منک ؟ رکف  هچ  هب  منادیمن  دنکیم . كاپ  ار  شیاهکشا  هاگهگ  دـیوگیم و  رکذ  مئاد  هک  تسا  يراولُگ  هنهن 

. دوشن بلج  نم  هب  نایفارطا  هجوت  ات  منزن  راز  میرگن و  هک  منکیم  لرتنک  ار  مدوخ  یتخس  هب 
تیعقوم دنداد . ناشن  جح  کسانم  ادخ و  يهناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجسم  زا  یملیف  دش . شوماخ  اهغارچ  دعب  هقیقد  دودح 20 

مه هناهب  دوب و  کیرات  اضف  تسیرگیم . ادـصیب  مارآ و  دوب و  هتفرگ  تسد  ود  نیب  ار  شرـس  مرـسمه  دـمآ ! دوجو  هب  یبسانم  بوخ و 
ارچ هک  متـسنادیمن  مه  ار  شلیلد  دوشن ! میاههیرگ  هجوتم  وا  ات  مدرک  رتشیب  مرـسمه  اـب  ار  ماهلـصاف  زیرب ! یک  زیرن و  کـشا  ـالاح  روج ،
هانپ تسا ؟ ربّکت  یهاوخدوخ و  عون  کی  دوخ  نیا  ایآ  تسا ؟ ّتینم  عون  کی  دوخ  نیا  ایآ  دوش ! میاههیرگ  هجوتم  مرـسمه  متـساوخیمن 

راز راز  تسین . رادربتسد  مه  یگدـنب  یگدـنامرد و  تراقح ، ّتلذ ، يراوخ ، نیع  رد  هک  هراـّما  سفن  ناطیـش و  ّرـش  زا  ادـخ  هب  مربیم 
. مدش لد  میلست  مدرک و  اهر  اًلماک  ار  مدوخ  دنلب  يادص  اب  یتح  متسیرگ ،

هک مدرک  رکـش  ار  ادـخ  دوب . هبوت  عون  کی  مدوخ و  ینادان  لهج و  رطاـخ  هب  هکلب  تسین  دوبعم  رادـید  قوش  رطاـخ  هب  هیرگ  رگید  ـالاح 
. مدش هبنتم 

هاگن ار  مفارطا  میـشاب . ناتـسبرع  ياضف  هب  دورو  لاح  رد  دیاب  نونکا  مه  هک  مدرک  باسح  مدوخ  اب  رهظ  زا  دـعب  تعاس 7  کیدزن  *** 
. مدرک هراشا  ناشیا  هب  دوب . دمآ  تفر و  لاح  رد  ولیبس  هناشراهچ و  رادنامهم  کی  مدرک .

.« دننک مالعا  وگدنلب  اب  دوشیم ؛ ناتسبرع  ياضف  لخاد  امیپاوه  یتقو  هک  دوب  بوخ  هچ  اقآ ! : » مدیسرپ دعب  مدرک و  مالس  دمآ . مفرط  هب 
»؟ یچ هک  دننک  مالعا  : » دنتفگ ناشیا 
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22 ص :
هچ دنادب  هک  تسین  فطل  زا  یلاخ  ادخ  يهناخ  رئاز  يارب  هوالع  هب  و  دنتـسه ؟ یتیعـضو  هچ  رد  هک  دننادب  دنراد  تسود  اهیلیخ  : » متفگ

هقیقد جـنپ  لهچ و  تعاس و  هس  هّدـج  ات  دهـشم  هلـصاف  دـننادیم  همه  : » داد خـساپ  هارکا  اـب  دوشیم »؟ ناتـسبرع  ياـضف  لـخاد  ياهظحل 
هب دعب  و  دنرادن . ام  نتفگ  هب  يزاین  دیـسر و  دنهاوخ  هّدـج  هب  یتعاس  هچ  هک  دـننادیم  ناشدوخ  اذـل  دـنراد ، تعاس  مه  همه  دـشابیم و 

. درذگیم هچ  منورد  رد  هک  دنک  رکف  تسناوتیمن  زگره  هک  یلاح  رد  تفر  وا  تفر ! داد و  همادا  شهار 
هدامآ ار  مدوخ  لبق  اههتفه  زا  دریگن . رارق  امیپاوه  لاب  يور  دـشاب و  هرجنپ  رانک  مایلدنـص  هک  مدوب  هدرک  شهاوخ  دهـشم  هاـگدورف  رد 

اـهتشد و رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  میتی  دـمحم  هک  ینیمزرـس  منک . اـشامت  بوخ  ار  یحو  نیمزرـس  اـمیپاوه  يهرجنپ  زا  اـت  مدوب  هدرک 
یط ار  شیاههوک  اهتشد و  اهناوراک ، هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیما  دمحم  هک  ینیمزرس  هدرکیم ، یگدنز  شاهیاد  هارمه  اهارحص ،

تاقشم اهجنر و  هچ  تیّرـشب  تاجن  رطاخ  هب  ادخ و  نید  جیورت  رطاخ  هب  ادخ ، لوسر  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  ینیمزرـس  هدرک ،
ریاس مالسلا و  هیلع  نیسح  مالسلا ، هیلع  نسح  مالـسلا ، هیلع  یلع  ياپ  ياج  هک  ینیمزرـس  هدیـشکن ! نآ  ياج  ياج  رد  هک  ییاسرف  تقاط 

. دراد دوجو  شیاههوک  اهتشد و  اهارحص و  ياج  ياج  رب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا 
نیا رد  يدـنلب  ره  یتسپ ، ره  تخرد ، کت  ره  اتـسور ، ره  هار ، هروک  ره  هبعک ! دوخ  هب  دـسر  هچ  اـت  تسا  هبعک  میارب  نیمزرـس  نیا  دوخ 

تحار و هچ  رادنامهم  نیا  الاح  مالـسلا ! مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یناشن  دراد و  هنیـس  رد  اهزار  نیمزرس 
نیـسح دننام  هن  مالـسلا و  هیلع  یلع  دـننام  هن  مه ، نم  شاک  يا  درکیم و  رکف  نم  لثم  وا  هک  شاک  دـهدیم ! ار  مباوج  یتوافتیب  اب  هچ 

! منک رکف  هباحص  نآ  دننام  هقیقد  دنچ  طقف  متسناوتیم  شاک  مدرکیم . رکف  یـسراف  ناملـس  دننام  ياهقیقد  دنچ  طقف  هکلب  مالـسلا  هیلع 
مه زا  نامیاههشیدنا  ردقچ  هک  ياو 
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23 ص :
. تسا رود 

اجک رد  هـک  مدرک  لاوئـس  يرگید  رادناـمهم  زا  دـشیم . هدـید  يرهــش  مـظنم  گـنراگنر و  ياـهغارچ  مدرک . هاـگن  ار  نوریب  هرجنپ  زا 
ار مدوخ  میوـش ؟ ناتـسبرع  ياـضف  لـخاد  هک  هدـنامن  يزیچ  رگید  سپ  میتـسه .» ناـمع  يور  : » تفگ درک و  هاـگن  شتعاـس  هب  میتـسه ؟

. راتسد يرواین  ُرپ  هک  مسرت  رازاب  هب  هتفر  تسدیهت  يا  هک  مدرکیم  شنزرس 
رد تفر و  هاجنپ  هک  يا  هک  مدرک  شنزرس  ار  مدوخ  زاب  و  يرود ؟ هب  ردقچ  هلفاق  زا  تدوخ  يریگیم ، هدرُخ  رادنامهم  رب  هک  یـسک  يا 
زا هدوب و  ربمایپ  دـنزرف  مرک  لضف و  هب  مه  نآ  هک  هدروخ  تاهشیدـنا  هب  یکچوک  رگنلت  طـقف  ـالاح  يدوب  باوخ  لاـس  هاـجنپ  وت  یباوخ 

رگا هزاـت  یهدیم . تسد  زا  مه  ار  نیمه  هک  يریگن  هدرخ  نارگید  رب  هک  شاـب  بظاوـم  هاگرحـس . نآ  رد  نذؤـم  گـناب  ندینـش  تکرب 
. دوبن ندرک  لاوئس  هب  زاین  يدرکیم و  ساسحا  تناج  مسج و  اب  دیاب  هک  یتشادیم  ار  تسود  راید  هب  برقت  یگتسیاش 

، دوشیم هدهاشم  اهرود  نآ  رد  هک  غارچ  لیلق  دادعت  نآ  تسا ! یحو  نیمزرـس  نامه  نیا  تسا ! ناتـسبرع  رگید  نیا  هآ ، دـعب ؛ هقیقد   20
هک مراد  تسود  ردقچ  دشاب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رصع  ياهلیبق  یگدنز  زا  ياهنومن  هدروخن و  تسد  هکی و  تسا  ییاتـسور  دیاش 

نیا رد  مهدیم . حیجرت  سیراپ  ندنل و  رد  یگدـنز  رب  شتاّقـشم  مامت  اب  ار  اجنآ  رد  یگدـنز  بش  کی  ًانیقی  مشاب . اج  نامه  رد  ار  یبش 
. تشاد دهاوخ  يرتشیب  عاعش  ماهشیدنا  اج 

نیرتهب نییاپ  نآ  رد  هک  منکیم  زاورپ  ییاج  رد  هافر و  رد  تحار و  اضف ، رد  نم  هک  نیا  زا  منکیم  مرـش  ایادـخ  مشکیم ! تلاجخ  مراد 
ار اههار  نیا  تّقشم ، تمحز و  دص  اب  بسا ، رتش و  اب  و  هدایپ ، ياپ  تناگدنب  نیرترب  و 
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24 ص :
 ...! نم ياو  يا  دندرکیم ! یط 

مارآ متـشاد  مکمک  دـنتفر . دـنتفر و  یکیرات  رد  اهسوبوتا  دـندرک . تکرح  هنیدـم  يوس  هب  هاـگدورف  زا  اـهسوبوتا  تعاس 24 ، دودـح 
. متفرگیم

رتش راطق  کی  ندـید  منیبب . ار  اهخولک  اهگنـس و  اهتشد ، اههوک ، اهنابایب ، ات  تسین  زور  ارچ  هک  مدروخیم  سوسفا  طقف  درب ، مترچ 
اج نیا  رد  درک . زاب  لد  مشچ  دیاب  طقف  دـنزیم . فرح  زیچ  همه  اج  نیا  مدادیم . حـیجرت  اپورا  ياهییابیز  رب  ار  ناتـسبرع  يارحـص  رد 

. دینش ار  ارحص  ياوجن  دیاب  داد . شوگ  توکس  يادص  هب  لد  شوگ  اب  دیاب 
رادـیب باوخ  زا  همه  داتـسرف . یتاولـص  تفرگ و  تسد  رد  ار  وگدـنلب  ناوراـک  ریدـم  يربونـص  دـمحمجاح  ياـقآ  هک  مدوب  باوخ  همین 
درادن قح  ناملـسم  ریغ  دعب  هب  یهار  ود  نیا  زا  میتسه و  هنیدم  کیدزن  ام  : » تفگ ناوراک  ریدم  دوب . هتـشذگ  دادماب  زا 3  تعاس  دندش .

. تخیر مه  هب  افخ ، رد  مارآ و  نتسیرگ  يارب  مشالت  یعس و  نآ  رگید  دنکن ! هیرگ  هک  دهاوخیم  درم  الاح  دورب .»
خآ متـسیرگ ! دوجو  مامت  اب  مدروآرد و  ازع  زا  یلد  مدز ، راز  متـسیرگ ، دنلب  يادص  اب  متـسیرگ ، مداد . تسد  زا  ار  مدوخ  رایتخا  نانع و 

هب اًلعف  دـیهدیم ؟ دـیداور  نم  هب  دـیریذپیم و  ناملـسم  کی  ناونع  هب  ار  تخبدـب  نم  اماما ! الوسر ! ایادـخ ! دوب ! ییاههظحل  ابیز  هچ  هک 
. تسا دایز  مه  مرس  زا  دیهدیم ، دورو  هزاجا  نم  هب  ناملسم  کی  ناونع  هب  هک  ردق  نیمه  مایضار . نیمه 

ارم ماهدـمآ ، هانگ  قرغ  مرک  رحب  نیا  رد  هک  میوگب  ات  دـیریذپب  ارم  ماهدـمآ . هانگ  زا  ینیگنـس  راب  هچ  اب  هک  میوگب  اـت  دـیریذپب  ارم  لاـح 
. ماهدمآ هایس  همان  لمع  ناوید  هب  هک  میوگب  ات  دیریذپب 

. تسوت نارکیب  تمحر  هناشن  دیریذپیم ، ادخ  لوسر  رهش  هب  ارم  هک  اج  نیمه  ات 
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25 ص :

هراچ هار  اهنت  توکس ،

یقاب حبص  زامن  هب  هقیقد  هک 40  دنتفگیم  دشابیم . نامتماقا  لحم  نامـسلاراد  هک  دندرک  مالعا  دش . فّقوتم  گنت  ياهچوک  رد  سوبوتا 
. تسا

رد دوب و  هدش  صخشم  لبق  زا  هک  ار  قاتا  ود  دیلک  مدرب . لته  هب  مدرک و  هیلخت  سوبوتا  زا  ار  يراولُگ  هنهن  نامدوخ و  لیدنب  راب و  عیرس 
. مدناسر شقاتا  هب  ار  يراولگ  هنهن  ادتبا  متفرگ . دوب ، هدش  دیق  دندوب  هداد  ام  هب  هک  یتراک 

. نامدوخ سپس  مداد و  شلیوحت  ار  شکاس 
يراولگ هنهن  قافتا  هب  دیـشکن . لوط  رتشیب  هقیقد  هد  دودـح  ندروخ  يزیچ  ییاچ و  سابل ، ضیوعت  لسغ ، وضو ، اهقاتا ، رد  ییاجهباج 

نم زا  منکیمن ، تلفغ  يراولگ  هنهن  زا  هظحل  کـی  هک  نیا  زا  ناوراـک  ریدـم  میوش . فرـشم  مرح  هب  هت  میدـمآ  نییاـپ  عیرـس  مرـسمه  و 
. دـیاین شیپ  یلکـشم  اـت  میـشاب  ناـشیا  بظاوـم  رتشیب  هک  درک  هیـصوت  ًاددـجم  متـسه ». ناـشیا  نارگن  یلیخ  نم  : » تفگ درک و  رکـشت 

!؟ متسه یبنلادجسم  رانک  رد  نم  هک  ًاعقاو  نم ! يادخ  هآ  دعب ...  هقیقد  دوب و 5  تکرح  هدامآ  لته  سیورس 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رهطم  مرح  فرط  هب  وناز  ود  اج ، نیمه  زا  دـیاب  هنرگو  دـشاب ! هدـننز  هک  منکن  يراتفر  مشاب و  راددوخ  دـیاب 
ای دنسوبیم و  دنتفایم و  كاخ  هب  نحص  هب  ندش  لخاد  زا  لبق  ینارئاز  هک  مدیدیم  دهـشم  نامدوخ  رهـش  رد  یتقو  دمآ  مدای  مورب . هلآ 

متفریم و رهطم  حیرـض  کیدزن  ات  تسار  کی  متـشذگیم و  یتوافتیب  اـب  ناـشرانک  زا  روطچ  دـننکیم ، هسوب  قرغ  ار  نحـص  ياـهرد 
! منک ساسحا  مناوتیم  ار  راتفر  نآ  الاح  هلب ، متشگیمرب ! مدناوخیم و  ياهمانترایز 

دوخ رب  یمک  دـیاب  سپ  دـناهدمآ ، اج  نیا  هب  فلتخم  راکفا  دـیاقع و  اب  ایند  فلتخم  ياهروشک  زا  ینارئاز  تسا و  ناتـسبرع  اج  نیا  یلو 
طلسم
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؟ دننکیم هچ  نارگید  مشاب . نارگید  لثم  منک و  راهم  ار  متاساسحا  مشاب و 

هزیر درم  نز و  رفن  دنچ  نآ  دنوریم . مرح  فرط  هب  دنراد  روجاوروج  ياهگنر  هراوق و  دـق و  اب  فلتخم  ياهداژن  کلامم و  زا  ینارئاز 
مناخ نآ  رطاخ  هب  مه  یناریا  درم  نز و  هورگ  نآ  دنودیم ! هتخوس  هایس  دق  دنلب  برع  رفن  جنپ  راهچ  نآ  دنوریم ! عیرس  هچ  یقرـش  هزیم 
هنهن دوـشیم ؟ رگم  یلو  منک ، ظـفح  ار  میدرـسنوخ  دـیاب  تسه  بیترت  ره  هب  هـلب  دـنوریم . مارآ  مارآ  تـسه  ناـش  نـیب  رد  هـک  یّنـسم 

ار اـهنآ  خـساپ  متـسناوتیم  رگم  موش . رجفنم  متـساوخیم  هک  مدوب  بلقنم  ناـنچ  نآ  یلو  دنتـشاد  لاوئـس  ود  یکی  مرـسمه  يراولگ و 
. میدش ادج  مه  زا  و  اج ، نیا  هدعو  تعاس 6  میتشاذگ ، هناشن  ار  ییاج  کی  مهدب ؟

: تفگ تساجک »؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رهطم  دقرم  : » مدیسرپ یناریا  کی  زا 
زا اعد  ای  لوخد و  نذا  نودب  مدـناسر . ار  مدوخ  تعرـس  اب  تسا ». یکی  نآ  مه  يدورو  رد  تساج . نامه  ینیبیم  هک  ار  زبس  دـبنگ  نآ  »

کی منیبب ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  حیرـض  ای  دـقرم  هک  منک  هاگن  فرط  نآ  فرط و  نیا  متـساوخ  اـت  مدـش ! دراو  عیقب  باـب 
رد ولج ! ورب  هک  دز  بیهن  نم  هب  چول  ياهمشچ  يرمک و  هحلسا  اب  سیلپ  کی  منیبب ، ار  ییاج  ًاددجم  متـساوخ  ات  داد . مَلُه  ولج  هب  رومأم 

مدرک هاگن  ار  نییاپ  الاب و  جاو ، جاه و  مداتـسیا . دنناوخیم ، همانترایز  دنتـسه ، مپچ  تمـس  هک  يدارفا  زا  یخرب  مدـش  هجوتم  هظحل  کی 
يزیچ ای  دـنناوخیم  همانترایز  تعامج  نیا  ایآ  مدرک ، کش  یمک  مدـیدن . یلو  منیبب ، مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  حیرـض  هیبش  یحیرـض  هک 

: دناوخیم يدرف  متفر . ولج  مدق  کی  تساجک ؟ تلوسر  دقرم  ایادخ  مداد . شوگ  ناشیکی  تئارق  هب  رگید ؟
!« هَّللا َِّیبَن  ای  َْکیَلَع  ُمالَسلا  هَّللاَلوُسَر . ای  َکیَلَع  مالّسلا  »
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نـشخ سیلپ  نآ  تفلک و  ندرگ  سیلپ  دـنچ  نآ  هـک  ییاـج  نـیمه  ور ، هـبور  نـیمه  ورهـبور ، نـیمه  سپ  رکـش . ار  وـت  ناـج  ادـخ  هآ !
بقع یمگردرس  هظحل  دنچ  سیلپ و  اب  دروخرب  رثا  رد  هک  مباهتلا  نآ  تسا ؟ هدیباوخ  تلوسر  دننکیم ، رود  عیرس  ار  مدرم  دناهداتسیا و 

لیئربج لوزن  ياج  هدوب ! هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياج  هدودحم ، نیمه  تسرد  اج ! نیا  اهلا  راب  دیشک ! هنابز  ًاددجم  دوب ، هدرک  ینیـشن 
!! هدوب مالسلا و ...  اهیلع  ارهز  مالسلا و  هیلع  یلع  ياج  هدوب !

. مدرک کشا  هب  لیدبت  ار  میادص  دیاین . رد  میادص  مدرک  یعـس  یلیخ  مدش . رجفنم  قپ ، َکیلَع »...  ُمالـسلا  هَّللاَلوسَر ، ای  َکیلع  ُمالـسلا  »
راشف نیا  تسیابیم  ماهراچیب  هنیـس  مدرک . ساـسحا  ماهنیـس  رب  یبیجع  راـشف  دوب . هدـش  پیک  مه  هب  میاهنادـند  ییوگ  دـیزرلیم ، مندـب 

زا ةولّـصلا  يادص  رگید ، بوخ  دوش ! راتفر  لدگنـس  نیرومأم  لیم  فالخ  دنکن  هک  دنک  هفخ  دوخ  رد  ار  ادـص  دـنک و  لمحت  ار  ینورد 
. مداتسیا زامن  فص  رد  دش . ادیپ  ییاج  ات  متفر  فرط  نآ  فرط  نیا  يرتم   50 تسا . حبص  زامن  تقو  دش . مالعا  وگدنلب 

حبـص زامن  نیا ، دیابن  هک  مدـش  هجوتم  زامن  نیح  رد  دـش . عورـش  زامن  یبنلادجـسم ! رد  مه  نآ  حبـص ، تعامج  زامن  هوکـشاب ! هچ  هبهب ،
زا دعب  نانآ  هک  مدش  هجوتم  زامن  نیح  رد  مه  زاب  دـش و  عورـش  حبـص  زامن  هرخالاب  دـنناوخیمن ! اهیـضعب  دـنناوخیم  اهیـضعب  دـشاب .
مه توـنق  و  دزادـنایم . هابتـشا  هـب  ار  اـهیناریا  زا  يدادـعت  عوـضوم  نـیا  هـک  دـننکیم . ثـکم  ماـیق ، لاـح  رد  هیناـث  دودـح 20  عوکر ،

گنهآ اب  دـنلب و  نیمآ  کـی  مه  نارازگزاـمن  هیقب  دـنکیم و  ءادا  ار  نوزوم  هدیـشک و  نیلاـضلاالو  کـی  زامنـشیپ  ياـقآ  دـنناوخیمن و 
دنوشیم و دنلب  نیفرط ، هب  رـس  ندنادرگ  نودب  مه  بلغا  دـننادرگیم و  فرط  ود  هب  ار  دوخ  ِرـس  اهیخرب  مه  مالـس  زا  سپ  دـنیوگیم !

. دنوریم
يولج زامن  زا  دعب  هک  دندوب  هدرک  هیصوت  ناوراک  یناحور  ریدم و 
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. میتفر عیقب  ناتسربق  يولج  يراولُگ  هنهن  مرسمه و  قافتا  هب  تعاس 6  میورب . لته  هب  هناحبص  يارب  ات  میوش  عمج  عیقب  ناتسربق 

هب ور  اههورگ  يهمه  دندوب . همانترایز  ندـناوخ  لوغـشم  دـندوب و  هتـسشن  نیمز  يور  فلتخم  لصاوف  رد  اهیناریا  زا  هورگ   8 دودح 7 -
زا دیـشاب . هورگ  اب  هک  دـندوب  هتفگ  ام  هب  دوب . عیقب  تمـس  هب  ناـشپچ  تسد  یبنلادجـسم و  فرط  هب  ناشتـسار  تسد  دـندوب . هتـسشن  هلبق 

مدوخ مینیبب . ار  نامدوخ  هورگ  ات  میدرک  روبع  نیمز ، يور  رب  هتـسشن  یناریا  ياههورگ  نیب  زا  میدرک . تعاطا  مه  ام  دیوشن . ادـج  هورگ 
. متسشن متفر  و  مدناسر ، نامدوخ  هورگ  هب  ار 

نیا راب  دنچ  رگم  درک . فلت  دیابن  ار  تقو  دش . فرـص  عیرـس  یلیخ  هناحبـص  میدش . لته  هناور  هناحبـص  فرـص  تهج  حبـص  تعاس 7 
عیقب هب  ار  مدوخ  ود ، لاح  هب  هدایپ و  متفرگ ، وضو  مدرک و  لسغ  عیرـس  دـیود . دـیاب  دـیبنج ، دـیاب  سپ  دـهدیم ؟ تسد  اـهتصرف  هنوگ 

. متشادرب اعد  هب  ار  اهتسد  مناوخب . هک  مدوبن  دلب  يزیچ  مداتسیا . اههدرن  راوید و  تشپ  مدناسر .
ییاـعد دـیاب  تساوخیم . زیرگ  يارب  یهار  دوب و  راـبملت  نآ  رد  يداـیز  يژرنا  دـیزرلیم ! مندـب  مناوـخب ؟ هچ  میوـگب ؟ هچ  متـسنادیمن 

هچ ایادخ  دنک . مرجفنم  دهاوخیم  ناجیه  زا  ینافوط  دنزب . نوریب  ماهنیـس  زا  دهاوخیم  ملد  منادیمن  يزیچ  یلو  موش  ءاضرا  هک  مناوخب 
هناناج مداد و  هیکت  راوید  هب  ار  مرـس  ماجنارـس  دهدیمن . ندیـشیدنا  تصرف  دهدیمن . ناما  کشا  منک ؟ هچ  ایادخ  مناوخب ؟ هچ  میوگب ؟

هک بش  نآ  مدیشیدنا . یسراف  ناملـس  شنادنزرف و  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  مدرک . ادیپ  شمارآ  یمک  ات  متـسیرگ ، متـسیرگ و  متـسیرگ .
. دندرکیم نفد  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  يهمطاف  ترضح  رهطم  كاپ و  رکیپ  هنایفخم 

رکیپ بش  ییاهنت  رد  شدوخ و  تسد  اب  دیاب  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هشیدنا  تاظحل ، نآ  هب  هشیدنا  مدیشیدنا . یه  مدیـشیدنا و 
نیرتزیزع و
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هک ياهتـشرف  نارازه  و  مالـسلا و ....  هیلع  نیـسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  هب  دنک . نفد  ار  دوخ  رای  نیرتسدـقم  نیرتافواب و  نیرتنابرهم و 

، لیئربج ادـخ ، ناربمایپ  هک  مدیـشیدنایم  هظحل  نآ  هب  دـندوب . نانآ  رگهراـظن  عیقب  هنیدـم و  نامـسآ  زارف  رب  ناـنزلابلاب  نازیر و  کـشا 
اب دوب . هدش  ملاع  ياهيژرنا  نوناک  اجنآ  دـندوب . هدـمآ  درگ  ناکم  نآ  رد  نایـسدق  مامت  تیب و  لها  نارای  باحـصا و  نامـسآ - هکئالم 

راهچ نتفرگ  رد  ات  دوشیم  هتفرگ  کمک  یسراف  ناملس  زا  همه  نیا  اب  دنکیم و  رفح  ار  نیمز  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دوخ  همه  نیا 
! دنک يرای  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  مالسلا ، هیلع  یلع  توبات ، فرط 

عیقب هب  ور  اعد و  تلاح  هب  اهتسد  نانچمه  دـنامیم ! زجاع  مه  هشیدـنا  یلو  مشیدـنیب  تاـظحل  نآ  هب  اـههتفه  اـهتعاس و  مراد  تسود 
. ماهداتسیا

رگهراظن طقف  هتـسشن و  عیقب  راوید  يور  هدنام ، زاورپ  زا  ماهشیدنا  غرم  هدمآ . دنب  منابز  ماهدـش . دـمجنم  ییوگ  تکاس  توهبم و  تام و 
یتقو مدوب . هداتـسیا  تکرحیب  تکاس و  نانچمه  ممانب . هچ  منادیمن  هوکـشاب و ....  كاندرد ، تاـظحل  هچ  هک  ياو  تسا . تاـظحل  نآ 

. دوب هدش  جراخ  منت  زا  حور  ییوگ  تسا . هراچ  هار  اهنت  توکـس  درادن ، زاورپ  ناوت  هشیدنا  غرم  یتقو  دـشابن ، هشیدـنا  نایب  هب  رداق  نابز 
. دوب رئاز  یناریا  نز  کی  اعد » سامتلا  : » تفگ مدینش . ییادص  اعد ، تلاح  رد  هداتسیا و  مدوب ، دسج  کی 

يداع اًلماک  ملاح  مکمک  متـسیرگ ، دـعب  مدـش و  ناجَلَخ  راچد  یمک  دیـسرن . منهذ  هب  اعد  يارب  يزیچ  یلو  دروآ . دوخ  هب  ارم  ادـص  نیا 
. مداد همادا  مهار  هب  مدناوخ و  ار  هروس  دمح و  دش .

تشهب غاب 

زا دجسم  لخاد  نتفر  هناهب  هب  لقاال  ات  مدش  دجسم  لخاد  عیقب  باب  زا 
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یلو مهدب ، مالس  رتشیب  ات  دریگب  ماجنا  يدنک  هب  دمآ  تفر و  متـشاد  تسود  ندش  جراخ  لخاد و  عقوم  منک . روبع  رهطم  دقرم  کیدزن 

هب شلد  یمک  فرط ، دزیریم ؛ تنامشچ  زا  کشا  هلُگ  هلُگ  وت ، یتقو  مدرکیم  رکف  دندرکیم . رود  ار  دارفا  تعرس  هب  نشخ  ياههطرش 
« ور ور .  » هملک اهنآ  طقف  تسا . رپ  اهفرح  نیا  زا  ناشـشوگ  مشچ و  اهنآ  یلو  دهدیمن . جرخ  هب  تنوشخ  ندنار ، رد  دیآیم و  محر 

. ریغال دندلب و  ار  ورب  ینعی 
فرـشم هکم  هب  هک  تسا  مراهچ  هعفد  تفگیم : هک  دوب  مرانک  مه  یناریا  کـی  مدـش . اـضق  یبحتـسم و  ياـهزامن  لوغـشم  ياهشوگ  رد 

ات دناهتفرگ  تبون  اهنآ  هک  تفگ  دناهداتسیا »؟ هدرـشف  ردق  نیا  مدرم  تسا و  غولـش  ردق  نیا  ولج ، نآ  ارچ  : » مدیـسرپ وا  زا  اذل  دوشیم .
. دنناوخب ربمغیپ  بارحم  رد  زامن  تعکر  ود 
. ممهفیمن ار  امش  روظنم  ربمغیپ ؟ بارحم  - 

شبارحم نوا  دـندناوخیم . زامن  اج  ناـمه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  تسا ، ربمغیپ  بارحم  نوا  ینیبیم ، هک  ار  بارحم  نوا  - 
. شربنم مه  نوا  تسا و 

شمـسا اـج  نیا  یتـقو  هک  مدرکیم  رکف  ـالبق  دـیاب  ماهراـچیب ؛ ردـقچ  مدوب . هدرکن  ار  شرکف  اًـلبق  مدـش ؛ هکوش  تفرگ ؛ قرب  ارم  ییوگ 
! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوخ  ربنم  بارحم و  تسین . یخوش  دراد . مه  يربنم  بارحم و  يدجـسم  ره  بوخ ، تسا ، یبنلادجـسم 
رس اب  طقف  اذل  مدوب  هدش  بهتلم  تخس  دوب و  هتفرگ  ار  میولگ  ضغب  نوچ  دیتسنادیمن »؟ لاح  هب  ات  امـش  : » دیـسرپ فرط  نم ! رب  ياو  يا 

زامن اج  نآ  ادخ  لوسر  نکب ، ار  شرکف  دراذگب . مدوخ  لاح  هب  ارم  دنکن و  تبحـص  نم  اب  فرط  هک  متـشاد  تسود  هن . هک  مدرک  هراشا 
ياـههچب ماهتـسشن  هک  اـج  نیا  رذاـبا و  دادـقم ، ناملـس ، مالـسلا ، هیلع  یلع  مه  شرـس  تشپ  هتفریم . ربـنم  هب  مـه  اـج  نآ  هدـناوخیم و 

!! مالسلا امهیلع  نیسح  نسح و  کچوک ،
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. موش وا  هجوتم  ات  دز  میوناز  هب  یمارآ  هب  تشگنا  اب  یجاح  هتفرگ ! نم  زا  مه  ار  ندرک  رکف  تصرف  دزیریم و  زیرکی  یکشا 

؟ یسانشیم ار  اهنوتس  نیا  - 
؟ دنراد قرف  مه  اب  اهنوتس  نیا  رگم  هن ، - 

: تفگ دومن و  فاص  ار  شاهنیس  درک و  ياهفرس  اذل  مسانشیمن . ار  اهنوتس  نآ  نم  هک  دش  مه  لاحشوخ  یجاح 
تالاوئس هب  هدرکیم و  هیکت  نوتس  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  تسا . ریرس »  » نوتس مان  هب  هشوگ ، نآ  زا  یلّوا  نوتس  نوا  »

لوسر زا  هدادیم و  هیکت  نوتس  نآ  هب  مه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسا . سرح »  » نوتـس مه  شایلغب  نوتـس  نآ  هدادیم ،! خساپ  مدرم 
یکی نیا  هک  دوب  هداد  تسد  نم  هب  یلاح  نانچ  تسا و »...  دوفو »  » نوتس رگید  نوتـس  نوا  هدرکیم ! تظفاحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
طقف مدشن . هجوتم  يزیچ  هک  مدوب  هدش  مطالتم  نانچ  یلو  تفگ . مه  ار  رگید  نوتـس  ات  هس  ود  منکیم ، رکف  دوب ! هچ  يارب  مدـیمهفن  ار 

زا ارم  ات  دـنتفوک  مرـس  هب  کتپ  کی  اب  هک  نیا  لثم  تفگ  هک  ار  هبوت  هملک  تسا .» هبوت  نوتـس  : » تفگ هک  مدـش  هجوتم  ار  شیرخآ  نوا 
»؟ ینک هبوت  دیاب  تقو  هچ  سپ  ینکن ، هبوت  الاح  رگا  تسا »! هبوت  نوتس  اج  نآ  يدینش ؟ تخبدب  ! » دنروایب رد  یجیگ 

: تفگ تسب و  نوتـس  نیا  هب  ار  دوخ  دمآ  دش . نامیـشپ  ًادعب  درک و  تنایخ  مالـسا  هب  ناناملـسم  زا  یکی  كوبت  هوزغ  رد  : » تفگ یجاح 
ار شاهبوت  دنوادخ  دش . شوهیب  زور  تفه  زا  سپ  هک  نیا  ات  هلآ .» هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگم  دنک . زاب  ارم  درادن  قح  سک  چـیه  »

شناهانگ زا  نوتس  نآ  تشپ  سک  ره  مه  الاح  دندرک . زاب  نوتس  زا  ار  وا  دندمآ و  دجـسم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفریذپ .
ياهياه مداد و  تسد  زا  ار  ملرتنک  دیشخب ». دهاوخ  ار  شناهانگ  دنوادخ  دنک ، هبوت 
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. متسیرگ متسناوت  ات  ماهداد  بآ  هب  ار  دنب  هک  الاح  مدوبن . هلماعم  نک  لو  نم  یلو  تفگن . يزیچ  رگید  یجاح  مدرک ! هیرگ 

ات لقاال  مدرکیم  یعـس  بارحم . هب  یه  داتفایم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربنم  هب  ممـشچ  یه  زامن ، نیح  رد  دـش . عورـش  زامن 
زا فوخ  رطاخ  هب  هیرگ  متـسنادیم  هتبلا  دوش . لطاب  مزامن  منک و  یقه  قه  هعفد ، کی  دـنکن  منک . شومارف  ار  اـهنآ  هدـشن ، ماـمت  زاـمن 

. دنکیمن لطاب  ار  زامن  ادخ 
: تفگ درک و  نم  هب  ور  دش ، مامت  هک  زامن  دوبن . هلماعم  نک  لو  مه  یجاح 

؟ تساجک یبّنلاۀضور  ینادیم  - 
؟ یبّنلاۀضور - 

. یبّنلاۀضور هلب  - 
؟ میناوخیم زامن  هک  تسین  اج  نیمه  رگم  - 

تمحز اـب  یناوخب . یناوـتیم  ار  هتـشون  نآ  دـنیوگیم . دجـسم  نیا  زا  یتمـسق  هب  یبّنلاۀـضور  یلو  تسا . یبنلادجـسم  دجـسم ، نیا  مسا 
، تسادـخ لوسر  ربق  هک  اج  نوا  تفگ : تسیچ ؟ نآ  ینعم  مدیـسرپ : ۀـّنَجلا » ضاـیِر  نِم  ٌۀَـضور  يرَبنَم  یْتَیب و  َنَیب  : » دوب هتـشون  مدـناوخ 
ره تشهب .» ياـهغاب  زا  تسا  یغاـب  مربنم  هناـخ و  نیب  : » هدومرف مالـسلا  هیلع  ادـخ  لوسر  شربـنم . ینیبیم  هک  مه  اـج  نیا  هدوب ، شلزنم 

ياهياه مداد و  تسد  زا  ار  ملرتنک  هک  مدـش  یتلاح  نانچ  راچد  راب  نیا  دوشیم ! باسح  ربارب  رازه  شزامن  دـناوخب  زامن  اـج  نیا  سک 
. تسیرگ مه  یجاح  هک  متسیرگ  ردقنآ  متسیرگ ،

؟ مدرک اطخ  ایآ 

بوخ ياج  زورما  دـیاب  نم  : » متفگ مرـسمه  هب  متفرگ و  وضو  مدرک و  لسغ  عیرـس  مدـیرپ . باوخ  زا  قرب  لثم  ناوراک  ریدـم  يادـص  اـب 
ار دجسم 
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دجسم ات  لته  ریسم  مامت  ًابیرقت  لبق ، ياهزور  یفالت  يارب  ممصم ، يّدج و  یلیخ  مشاب . يراولگ  هنهن  امـش و  رظتنم  مناوتیمن  اذل  مریگب ،

کی هب  ار  مدوخ  ییوررپ  اب  یلیخ  دوب .» هدش  فرـصت  اًلبق  منک ، فرـصت  متـشاد  تسود  هک  ار  ییاهاج  سناش . یکـشخب  يا  . » مدـیود ار 
هب یمک  حبـص  زامن  زا  دعب  اعد  زامن و  هب  مدرک  عورـش  هلجع  اب  اذـل  متـشاد . حبـص  زامن  ات  دایز  تصرف  زونه  مدـناسر . هبوت  نوتـس  يرتم 
هک دوب  نیا  نآ  مدرک و  يراسمرش  هانگ و  عون  کی  ساسحا  هاگآدوخان  دیـسر  منهذ  هب  هک  يزیچ  نیلوا  مشیدنیب . ات  مداد  تصرف  مدوخ 
اطخ ود  بکترم  یـسرب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مرح  هب  رتدوز  هک  نیا  رطاخ  هب  زورما  وت  دوب ؟ تسرد  زورما  تراـک  نیا  اـیآ  ینـالف 

، رفن ود  نآ  رگم  یـسرب ، یبنلادجـسم  رد  زامن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ربق  تراـیز  باوث  هب  یهاوخیم  وت  رگا  هک  نیا  لوا  يدـش !
هب ار  تدوخ  يودـب و  ییاـهنت  هب  بش  یکیراـت  رد  یناوتیم  یتسه و  درم  وت  هک  نیا  ضرف  هب  دنتـساوخیمن !؟ يراولگ  هنهن  ترـسمه و 

دروم رد  دیاب  یـسک  هچ  دنناوتن ؛ رفن  ود  نآ  یلو  يروآ  تسد  هب  تشهب  رد  ییاپ  ياج  اًلثم  يروایب و  تسد  هب  یتازایتما  یناسرب ، دجـسم 
نیا یلو  ینک  هیجوت  ار  تراک  لیلد  رازه  هب  مه  تدوخ  تسا  نکمم  دیوگب . يزیچ  یـسک  ره  تسا  نکمم  دـنک ؟ تواضق  تراتفر  نیا 

. دیوگیم يرگید  زیچ  ینورد  يادن 
هک هچ  ره  ادـصیب  متفرگ و  متروص  يولج  مدرک و  زاـب  مندرگ  رود  زا  ار  ماهیفچ  مییاـطخلازیاج . اـهناسنا  اـم  درک ؟ دوشیم  هچ  بوخ 

. متسیرگ دهاوخب  تلد 
. مزادرپب اعد  تدابع و  هب  تسا  رتهب  اًلصا  شخبب . ارم  متسه ، هبوت  نوتس  ياپ  رد  ایادخ 

هب ار  مدوخ  یمک  مقالخا ، مغریلع  هک  دوب  نیا  نآ  مود و  هابتشا  اما ، و 
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رگا لاح  مدرک . زاب  مدوخ  يارب  ییاج  رفن ، ود  یکی  يارب  تمحازم  یمک  اب  متفرگ و  رارق  نارگید  يالهبال  راشف  یمک  اـب  مدز و  ییوررپ 
مرـس زا  تسد  هک  لایخ  رکف و  نیا  رب  تنعل  يا  دوب ؟ رتمک  مباوث  مداتـسیایم  زاـمن  هب  رود ، یمک  هلـصاف  رد  يرتشیب ، ياـیح  بجح و  اـب 

. ادخ رب  هانپ  درادیمنرب !

غیرد دص  غیرد و 

مین متفرگ . رارق  حبـص  لحم  نامه  رد  هلـصاف  رتم  کی  اب  مدناسر . یبنلادجـسم  رد  حبـص  لحم  هب  ار  مدوخ  لاور ، قبط  هناحبـص ، زا  دـعب 
زاـمن مک  نم  رگم  مناوـخب . زاـمن  طـقف  هک  تسا  نیا  هب  فرـص  هـک  مدـیدیم  مدرکیم  باـسح  هـچ  ره  تشذـگ . زاـمن  هـب  لوا  تعاـس 

! اهيراکهدب زا  یتمسق  ناربج  مه  تساعد و  مه  زامن ، رتهب ؟ نیا  زا  منکب  يراک  هچ  منکاهر ، ار  یئالط  تصرف  نیا  نم  الاح  مراکهدب ؟
رارق ییاج  رد  متفرگ ، ار  رفن  کی  هدش  یلاخ  ياج  مدـیرپ و  ییالط  تصرف  کی  رد  ماهدـش . هتـسخ  مدرک  ساسحا  هک  رهظ  زامن  زا  دـعب 
ملاع هب  متفر  هدـمآ . مریگ  یبوخ  ياـج  دوشیمن . رتهب  نیا  زا  رگید  ـالاح  تفرگ . رارق  هبوت  نوتـس  ساـمم  اًـلماک  مپچ  يوزاـب  هک  متفرگ 

ياهتسد زا  بانط  شکرابم  ياهتسد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  اج  نیمه  هک  درک  روصت  دوشیم  روطچ  ایادـخ  مدوخ .
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  مه  فرط  نیا  نوتس  نیا  ادخ و  ربمغیپ  نوتـس  نآ  هب  هک  درک  روصت  دوشیم  روطچ  هدرک ؟ زاب  راکهنگ  هبابلوبا 

نامه شاک  دـندوب ؟ هتخاس  لگ  گنـس و  اـب  اـی  هدوب و  اـمرخ  تخرد  کـی  هنت  اـیآ  هدوب ؟ هچ  زا  اهنوتـس  نآ  ایادـخ  دنـشاب ؟ هداد  هیکت 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدوب و  ربمغیپ  هناخ  ریرـس  نوتـس  نامه  تشپ  هک  درک  ار  شروصت  دوشیم  يروطچ  شاک ! دندوبیم ! اهنوتس 

؟ هدشیم شدجسم  لخاد  نوریب و  شاهناخ  زا  هلآ  و 
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! شاک متسنادیم . شاک  هدوب ؟ یلکش  هچ  شاهناخ  قاتا  ِرد  هتشاد ؟ نت  هب  یسابل  هچ  ربمایپ  هدوب ؟ یلکش  هچ  ریسم  نیا  متسنادیم  شاک 

اههدز کلف  نیا  رخآ  شاک . دـص  شاک و  دنتـشادیم . هگن  لکـش  ناـمه  هب  ار  شبارحم  شاـک  دنتـشادیم . هگن  ار  شربنم  لـقاال  شاـک 
ای ربنم و  دننام  سدقم  ءایـشا  نیا  زا  یکی  رگا  یتح  هک  منکیم  رکف  دـنداد !!؟ تسد  زا  ار  هقیتع  ءایـشا  نیرتاهبنارگ  یتحار  نیا  هب  روطچ 

ضوع مه  ساملا  شنزومه  اب  داتفایم ، ندـنل  سیراپ و  ياههزوم  تسد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناـخ  ِرد  اـی  ریرـس و  نوتس 
. دندرکیمن

طقف هضارق  رایسب  یلدنـص  زیم و  کی  اپورا  ياههزوم  رد  دنداد !؟ تسد  زا  ار  ریظنیب  ياهرهوگ  نیا  رود ، ياههتـشذگ  رد  روطچ  اهنیا 
یلو ار ! روتساپ  قاتا  یبوچ  هرجنپ  ای  و  دناهدرک ! يرادهگن  هدرک ، ءاضما  ار  دادرارق  نالف  هتسشن و  نآ  يور  لیچرچ  اًلثم  هک  نیا  رطاخ  هب 

هب تسا ، هدروخ  هرگ  مالسا  ردص  خیرات  هب  دنشابیم و  شتفن  ياههاچ  هیلک  زا  رتدنمشزرا  راب  نارازه  ناشمادک  ره  هک  ار  ییایـشا  اهنیا 
! اغیرد يا  ياو ! يا  دناهدرب !! نیب  زا  یتحار 

هشیاع نوتس 

مدوخ نیب  ار  نآرق  دعب  مدناوخ . هروس  کی  متشادرب ، ینآرق  مدناوخ . اضق  زامن  زور  هنابش  کی  دش . مبیصن  هشیاع  نوتس  کیدزن  راب  نیا 
نامزمه دندوب ، هتسشن  مپچ  تمـس  هک  برع  رازگزامن  رفن  ود  هعفدکی  مناوخب . زامن  تعکر  ود  هک  مدش  دنلب  متـشاذگ و  هدجـس  ياج  و 

ار نیرئاز  تشاد  دوب و  هداتـسیا  رتفرط  نآ  رتم  ود  هک  یمداخ  اهنآ  يادـص  اـب  ياهتـشاذگ ؟ نیمز  ار  نآرق  ارچ  هک  دـندز  بیهن  نم  هب 
نم هب  مه  ناشیا  درکیم ، لرتنک 

هشیاع www.Ghaemiyeh.comنوتس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


36 ص :
شیاجرـس مدیـسوب و  متـشادرب  نیمز  زا  ار  نآرق  مدـش  مخ  عیرـس  مدرک . مگ  ار  میاپ  تسد و  هک  مدروخ  اج  نانچ  هعفد  کـی  دز ! بیهن 

تفگیم ییاهفرح  ود  نآ  زا  یکی  تسا . نم  هب  عجار  ثحب  هک  مدش  هجوتم  دنتخادرپ . ثحب  هب  رگیدمه  اب  رازگزامن  رفن  ود  متشاذگ .
. درکیمن لوبق  يرگید  و 

ار شتـسد  فک  شفرح  تابثا  يارب  دوب ، رتدـنت  یمک  هک  یکی  دوب . هدـش  داـجیا  رظن  فـالتخا  ناـشنیب  هک  دـنیوگیم  هچ  متـسنادیمن 
نیا نیبب ، اًلثم  هک  دنالوبقب  فرط  هب  ار  شرظن  تساوخیم  يدنت  دیکأت و  تلاح  اب  مدوب و  هتـشاذگ  نیمز  ار  نآرق  نم  هک  ییاج  تشاذگ 

هک زیت  دنت و  ینابصع و  ياقآ  نیا  هک  مدرک  روصت  يروط  نیا  مدوخ  شیپ  درکیمن . لوبق  مه  فرط  دوب و  هتـشاذگ  اج  نیا  ار  نآرق  درف 
ار نآرق  ادـخ ، ياـج  هب  اًـلثم  دـنکیم و  هدجـس  نآرق  هـب  دراد  اـقآ  نـیا  : » دـیوگیم اـًلامتحا  دـنالوبقب  یکی  نآ  هـب  ار  شرظن  دـهاوخیم 

شیورهبور ار  نآرق  ًاقیقد  نیبب ! ینعی  مدوب . هتـشاذگ  نیمز  ار  نآرق  هک  ییاج  تشاذگ  ار  شتـسد  اذـل  و  دـنکیم »! تدابع  دتـسرپیم و 
نیمز ار  نآرق  ناـشیا  تسین . روـط  نیا  هن  هک  تفگیم  ناـشیا  هب  اًـلثم  مه  يرگید  نآ  درکیم و  هدجـس  نآرق  هب  تشاد  دوـب و  هداد  رارق 

ار زامن  تعکر  ود  نم  هک  تشاد  همادا  ثحب  لاح  ره  هب  دـنک . هدجـس  نآرق  رب  هک  نیا  هن  دـناوخب ، ًاددـجم  زامن  زا  دـعب  اـت  دوب  هتـشاذگ 
ار َّمَع »  » هروس اذل  منکیم  هدجـس  نآرق  هب  متـسرپیم و  ار  نآرق  نم  دـنیوگن  هک  نیا  يارب  مدوخ و  باسح  هب  زامن  زا  دـعب  مدرک . عورش 

نآرق اـهنیا  هک  دـنیوگن  اًـلثم  اـت  مدـناوخ  ظـفح  زا  دنونـشب ، هک  دـنلب  یمک  يادـص  اـب  مدوب  هدرک  ظـفح  ندـناوخ  ترثـک  رطاـخ  هب  هک 
مه نیا  دندرک . مه  ياهراشا  رگیدمه  هب  دندادیم و  شوگ  اًلماک  رفن  ود  نآ  هک  دیسریم  رظن  هب  دنتـسرپیم . تب  لثم  هکلب  دنناوخیمن ،

نآ هب  نداد  یهاگآ  دوخ و  زا  عافد  عون  کی  دیاش  دش  هنوگنیا  ارچ  مدیمهفن  مه  مدوخ  هک  دوب  یقافتا  کی 
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37 ص :
هراـبکی هک  مدیـشیدنایم  نیا  هب  متـشاد  دـنادیمن . ار  شاهفـسلف  مه  شدوخ  دـنکیم ، دوـخ  شیپ  يراـک  مدآ  هک  تسا  بلاـج  دوـب ! ود 

هتبلا مدرک . یـسمبت  يراتفرگ ؟...  همه  نیا  هک  ینیـشنب  اج  نیا  هک  دوب  طـحق  اـج  یبّنلادجـسم  رد  درم ! يا  هک  دروخ  مراـکفا  هب  يرگنلت 
. دیدن یسک 

قشع راید  تفه 

هک ییاهاج  مامت  میناوتب  ات  دیوش  راوس  اهسوبوتا  هب  عیرـس  دینک و  لیم  ار  ناتهناحبـص  دیـشاب ، دوز  هَّللاای  تفگیم : بترم  ناوراک  ریدم 
همه یتحار  هب  اـت  میتفرگ  اـج  هقبط  ود  سوبوتا  لوا  فیدر  یلدنـص  رد  يراولگ  هنهن  مرـسمه و  قاـفتا  هب  مینیبب . تسه ، ناـمهمانرب  وزج 

. مینیبب ار  فارطا  اهنابایخ و 
رایسب یلگ و  ياهراوید  اب  ییاههچغاب  هژیو  هب  اههچغاب ، اهناتـسلخن و  هب  یکی ، نم  یلو  درکیم . هاگن  يزیچ  هب  یـسک  ره  هار  ریـسم  رد 

يادهـش ناتـسربق  هب  کیدزن  ياهطوحم  رد  سوبوتا  تسبیم . شقن  منهذ  رد  یمیدق  هنیدـم  زا  يریوصت  هک  نیا  رطاخ  هب  ارچ ؟ یمیدـق !
تـسد رد  هک  یمچرپ  اب  ناوراک  ریدـم  دـندش ، هدایپ  هک  همه  تشاد . هگن  دنتـسه ، نفد  اج  نآ  رد  رفن  دـنچ  داتفه و  دـنتفگیم  هک  دـحا 

دوخ رود  ار  همه  یناحور  دوب . هدـنام  اـجرباپ  ناـنچمه  ناتـسربق  يولج  هک  یگنـس  ياهپت  يور  درب  دوخ  اـب  ار  دارفا  داـتفا و  ولج  تشاد ،
یلص ادخ  لوسر  : » تفگ داد و  ناشن  ار  ياهپت  داد . حیـضوت  ار  شیرق  رافک  اب  ادخ  لوسر  یگنج  تیعقوم  هپت  يالاب  نامه  زا  درک ، عمج 

كرت ار  ناترگنس  زگره  هک  دومرف  درک و  دیکأت  تشامگاجنآ و  رد  نازادناریت  زا  نت  لهچ  اب  ار  ریبج  هَّللادبع  مان  هب  يدرف  هلآ  هیلع و  هللا 
دـندمآ و نییاپ  میاـنغ  ندرک  عمج  رطاـخ  هب  رفن ، دـنچ  هَّللادـبع و  زا  ریغ  هب  اـهنآ  همه  مالـسا  رکـشل  ندـش  زوریپ  ضحم  هب  یلو  دـینکن .

دمآ و نییاپ  هرد  نآ  زا  شماظن ، هراوس  اب  مه ، دیلو  نبدلاخ 
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38 ص :
. دروخ تسکش  مالسا  رکشل  درک و  هلمح  مالسا  رکشل  هب 

. مسرب اههمانرب  هب  مناوتب  ات  ماهتـشاذگ  رانک  دوب ، نم  شور  هشیمه  هک  مه  ار  يراک  هظحـالم  یمک  ـالاح  میتفر . نیتلبقوذ  دجـسم  هب  دـعب 
ییاعد يزامن و  مه  ماهراـچیب  رداـم  موحرم و  ردـپ  يارب  یـسدقم  ياـج  ره  اهدجـسم و  رد  ماهتفرگ  میمـصت  هک  تسا  يزور  دـنچ  هخآ 

ات دیایب ! هناخ  طایح  رد  ات  دـناوتیم  تمحز  هب  یلیخ  هک  يردام  تسا و  هتفاتـش  قح  راید  هب  تسا  لاس  لهچ  زا  شیب  هک  يردـپ  مناوخب ،
. منک یهاتوک  دجاسم  نیا  رد  هک  تسا  فیح  الاح  ماهدناوخ . زامن  نانآ  يارب  یبنلاۀضور  هبوت  نوتـس  ياپ  رد  متـشاد  تصرف  هک  اج  نآ 

مه هزادـنا  نامه  دوب  تصرف  رگا  مناوخیم و  تیحت  یتعکر  ود  ات  هس  لقادـح  مناسریم . دجـسم  هب  ار  مدوخ  عیرـس  یلیخ  هک  تسا  نیا 
. مدوخ ردام و  ردپ ، ناهانگ  شزرمآ  ترفغم و  يارب 

. دراد تذل  رتشیب  مور ، ورف  رکف  هب  منک و  زک  ياهشوگ  هک  مراد  تسود  مدوخ  هتبلا 
ياههناش لیئربج  زامن  طسو  دعب  و  يزامن ! هچ  هبهب  هدناوخیم ، زامن  ادخ  لوسر  بارحم ، نیمه  رد  دجسم ، نیمه  رد  تسین ، هک  یخوش 

نارود ماـمت  رد  هک  ناـمه  هبعک ! فرط  هب  ناوـخب ، فرط  نیا  هب  ار  تزاـمن  هیقب  ادـخ  ناـمرف  هب  دـیوگب : دـناخرچب و  دریگب و  ار  ربـمغیپ 
هک نیا  لثم  دـنکیم  رکف  مدآ  هظحل  کی  ینتفرگ ! سنا  هچ  مه  نآ  یتفرگ . سنا  نآ  اب  يدـیدیم و  قاـتا  هرجنپ  زا  زور  ره  تایکدوک 

؟ درک دوشیم  هچ  هنحص ! نیا  ندید  تشاد ، یتذل  هچ  دیآیم . شوج  هب  ندب  همه  هرابکی  دنشاب ، هتشاذگ  هبات  يور  ار  شندب 
دوب هداّجس  هیبش  مه  ولیز  يور  شقن  دوب . هدش  شرف  دجسم  لوط  هداجس و  کی  ضرع  هب  ییاهولیز  دجسم  رـساترس  دوب  تولخ  دجـسم 

دنچ هب  مه  ولبات  دنچ  دناوخب . زامن  تسناوتیم  هداّجس  کی  شقن  لخاد  رد  سک  ره 
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39 ص :
. دندوب هدش  هتشون  هلبق  ضیوعت  دروم  رد  نابز 

هب کی  ره  نیرئاز  دهدیم . حرـش  ار  دـجاسم  کیکی  تسا و  رادولج  یناحور  رگیدـکی . کیدزن  رد  تسا  دجـسم  شـش  تبون  الاح  و 
هنهن مدرک . هدهاشم  یبارطـضا  شاهرهچ  رد  دورب ؟ اجک  دنادیمن  تسا . هدنام  اهنت  يراولُگ  هنهن  مدش  هجوتم  هظحل  کی  رد  دنتفر ، یفرط 

مگ هک  نیا  يارب  يراولگ  هنهن  متفگ : اذـل  دـنک . ترایز  ار  دجـسم  شـش  ام ، کمک  هب  دـیاش  ات  دـش  کـیدزن  مرـسمه  نم و  هب  يراولگ 
. دروآ دجو  هب  ار  يراولگ  هنهن  دجسم ، شش  هملک  مینک . ترایز  مه  اب  ار  دجسم  شش  ات  ایب  مهارمه  يوشن 

ره مورب . شیاپ  هب  اپ  مدش  روبجم  میناوخب . زامن  تشاد ، رارق  يدنلب  رب  هوک و  هنماد  رد  هک  حتف »  » دجـسم رد  ات  میتفر  الاب  ییاههلپ  زا  ادتبا 
دجسم رد  دیربن . شسفن  مه  هار  نیب  تفریم و  رتعیرـس  دوب ، شرتخد  نسمه  شدوخ  لوق  هب  هک  مرـسمه  زا  لاس  نس و  همه  نآ  اب  دنچ 

بوخ دندوب . زامن  لوغشم  زونه  مرـسمه  يراولگ و  هنهن  میـسرب . دجاسم  همه  هب  ات  نوریب  مدمآ  عیرـس  مدناوخ و  تیحت  زامن  تعکر  ود 
دوبن شرایتخا  رد  مه  وگدنلب  دوب و  غولـش  شفارطا  نوچ  یلو  داد ، یتاحیـضوت  یناحور  ياقآ  نییاپ  نآ  رد  دوب ؟ هچ  حتف  دجـسم  هلئـسم 
حتف دجسم  يراذگمان  هفـسلف  منیبب  ات  مدروآ  رد  ار  ادخ » هناخ  نارئاز  اب  هارمه   » باتک مرـسمه  كاس  زا  متفر  عیرـس  اذل  مدیمهفن . يزیچ 

؟ تسیچ
، دید ار  شیوخ  باحصا  یناوتان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  دیشک و  ازارد  هب  قدنخ  گنج  رد  هرصاحم  نوچ  : » دوب هتشون  باتک  رد 

هدنیوگ خساپ  يا  و  نانیگهودنا ! سر  دایرف  يا  : » تفگ تساوخ و  يرای  ادخ  زا  تفر و  دراد  رارق  نآ  رب  حتف  دجسم  زورما  هک  یهوک  رب 
هّصغ هودنا و  مغ و  یتسه ، نم  هتشذگ  ناردپ  ّیلو  نم ، ّیلو  نم ، يالوم  وت  گرزب ، ياههودنا  هدنیادز  يا  ناگراچیب !
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40 ص :
.« زاس فرط  رب  ار  نانیا  هودنا  دوخ ، توق  ورین و  ناوت و  هب  يادزب و  ار  ام 

اب ار  رُوبَد (1) 1  داـب  تفریذـپ و  ار  وـت  ياـعد  دینـش و  ار  وـت  هتفگ  ادـخ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يا  : » تفگ دـمآ و  دورف  لـیئربج 
!« دنزاس هدنکارپ  ار  شیرق  ات  تخاس  رومأم  ناگتشرف 

شیاـعد درک و  اـعد  ادـخ  لوـسر  هلب ، تفرگ . تقو  هقیقد  کـی  زا  رتـمک  مه  نآ  ندـناوخ  دناهتـشون و  باـتک  رد  هک  هـچ  نآ  دوـب  نـیا 
زا هک  مشاب  يراولگ  هنهن  رـسمه و  بظاوم  مورب و  نییاپ  اههلپ  زا  دیاب  اًلعف  منیبیم . میظع  رایـسب  يزار  رطـس  دنچ  نیا  رد  دـش ، باجتـسم 

. منک لوکوم  رگید  تقو  هب  ار  گرزب  زار  نیا  هرابرد  ندرک  رکف  دنروخن . رُس  اههلپ 
رد نم  میتفر و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دجسم  ناملس و  دجسم  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  دجسم  هب  يراولگ  هنهن  مرـسمه و  قافتا  هب 

. متـسیرگ مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دجـسم  رد  مردام . ردپ و  يارب  مه  یتعکر  ود  کی  هتبلا  مدناوخّتیحت . زامن  تعکر  ود  مادـک  ره 
هدرُخ دـندنخن و  نم  هب  رگا  تشاد . قرف  رگید  ياـهزور  اـب  هک  نیا  لـثم  ماهیرگ  لکـش  نحل و  گـنهآ و  ارچ ؟ میوـگب  مناوـتیمن  اًلـصا 

ساسحا هیرگ  لکش  زا  دناوتیم  دشابهتشاد  دوجو  مه  سانشهیرگ  صصختم  رگا  دراد . فلتخم  ياهلکش  مه  هیرگ  میوگب  دیاب  دنریگن 
. دنک كرد  ار  درف 

گنج ياهزور  رد  هک  ياو  مدرگرب . لبق  لاس  هب 1400  منک . هاگن  فارطا  هب  مشیدنیب ، یمک  مشاب ، اهنت  یتعاس  مین  متـشاد  تسود  الاح 
لوسر هدوب ! قدنخ  گنج  اج  نیا  اضف ! نیا  اهگیر ! نیا  اهگنس ! نیا  هوک ! نیا  لاح  هب  اشوخ  هدوب ! يرـشحم  هچ  هقطنم  نیا  رد  قدنخ 

رب ياو  مسیونیم ! ار  نانآ  مان  تحار  ساسحایب و  هچ  هک  متسد  ملق  نیا  رب  ياو  نم ! رب  ياو  مالسلا ! هیلع  یلع  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
رگم دراد ! نانآ  زا  ياهناکدوک  تاروصت  هچ  هک  ماهشیدنا 

دزوب . قرشم  فرط  هب  هلبق  برغم و  بناج  زا  هک  يداب  - 1
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41 ص :
تیاهن اب  دراذـگیم و  ولج  هب  اپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ياهظحل  تاظحل !! نآ  دراد ؟ ار  تاـظحل  نآ  ندیـشک  ریوصت  هب  ياراـی  ماهشیدـنا 

. دورب برع  درم  نیرتروآگنج  نیرتفوخم و  دربن  هب  ات  دهاوخیم  هزاجا  دوخ  يالوم  زا  عوضخ  بدا و 
! هداتسیا شلباقم  رد  عضاوتم  بدؤم و  یلع  هظحل ! نآ  زا  هآ  هاگن ! نآ  زا  هآ  دنکیم ! هاگن  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

مالسا هاپس  رب  ساره  سرت و  دنکیم . هلهله  رفک  هاپس  دناوخیم . زجر  دشکیم و  هرعن  نمشد  دهدیمن ! هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ادخ لوسر  ماجنارـس  دهاوخیم . دربن  هزاجا  دراذگیم و  ولج  مدـق  هراب  هس  دـیاش  هرابود و  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  طقف  هدـش ، هریچ 

ناـمیا و قـشع ، تمظع  دـناوتیم  یـسک  هچ  دـنک !؟ مسجم  ار  ود  نآ  تلاـح  دـناوتیم  یـسک  هچ  دـهدیم ! هزاـجا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
ییاسرف ملق  مالـسلا  هیلع  یلع  تعاجـش  هرابرد  دـنناوتب  هک  دنـشاب  یناسک  دـیاش  هک  دـنکیم  روطخ  منهذ  زا  دـنک !؟ روصت  ار  يراکادـف 
شیالوم میدـقت  تشاذـگ و  صالخا  قبط  رد  ار  شناج  طقف  مالـسلا  هیلع  یلع  هچ !؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دروم  رد  یلو  دـننکب ،
دناوتیم ینابز  هچ  اب  یسک و  هچ  درک . مالسا  نامیا و  میدقت  تشاذگ و  صالخا  قبط  رد  ار  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یلو  درک .

یتـح مالـسا ، يارب  زور ، نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دـنک ؟ ناـیب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هقـالع  نازیم 
لیعامسا هب  میهاربا  قشع  هقالع و  زا  رتشیب  راب  دص  وا  هب  شقشع  هقالع و  هجرد  هک  ار  یـسک  نامه  داتـسرف ! هاگنابرق  هب  مه  ار  شایلع 

شدای هب  تسا و  تدابع  شاهرهچ  هب  هاـگن  تسا ، تداـبع  شماـن  رکذ  هدومرف : مالـسا  ربماـیپ  هک  یـسک  ناـمه  دوب . فسوی  هب  بوقعی  و 
!. تدابع مه  ندوب 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دراذگیم و  ولج  مدق  هک  تسا  یلع  نامه  نیا  الاح  *** 
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42 ص :
. دتسرفیم هاگنابرق  هب  ار  وا  مالسا  رطاخ 

روـصت هک  دوـبیم  نیا  رگا  دوـب ؟ مالـسلا  هیلع  یلع  یکـالاچ  تداـشر و  رطاـخ  هب  دودـبع  نبرمع  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  يزوریپ  نـیا  اـیآ 
.« تسا سنا  نج و  تدابع  زا  رترب  قدنخ  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تبرض  : » تفگیم لیئربج  منکیمن 

نج تدابع  زا  رترب  هک  ینامیا  قشع و  دش ، يزوریپ  نیا  ببـس  مالـسلا  هیلع  یلع  صاخ  تیدوبع  نامیا و  قشع و  طقف  هک  دیآیم  رظن  هب 
دنویپ لازیـال  عبنم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يورین  هک  یناـمیا  قـشع و  تساـم . هشیدـنا  عاعـش  زا  جراـخ  هک  یناـمیا  قـشع و  دوـب . سنا  و 

. كدنا رایسب  دنچ  ره  منک . كرد  متسناوتیم  شاک  دهدیم .
هب مربب ، هانپ  ماهناکدوک  صقان و  تاروصت  يایند  هب  حـتف و  دجـسم  راوید  رانک  حـتف ، دجـسم  کیدزن  هوک ، يـالاب  نآ  مورب  مراد  تسود 

دمحم هک  منکیم  رکف  ياهظحل  نآ  هب  هظحل ، نآ  هب  مشیدـنیب . مالـسلا  اـهیلع  ارهز  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ ، هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
مناوـتیمن مشیدـنیب ، مه  تماـیق  اـت  رگا  هک  منادیم  بوـخ  یلو  دورب . هاـگنابرق  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  اـت  داد  هزاـجا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

. منک مسجم  ار  نامیا  قشع و  سونایقا  نآ  زا  ياهرطق 

ریذپان ناربج  تخاب 

رد تعاس  ود  یکی  میدرک . یگدنَوَد  یلیخ  میداد . صاصتخا  دیرخ  هب  يراولگ  هنهن  راظتنا  مرسمه و  هیـصوت  بسح  رهظ  زا  دعب  زور  نآ 
دندرک نامقیوشت  دـندش و  هفاضا  ام  هورگ  هب  دوبن  ناشهارمه  درم  هک  رگید  ياـههورگ  زا  مناـخ  ود  میدز . هسرپ  مرح  فارطا  ياـهرازاب 

مه رازاب  نآ  هب  هک  دـنتخادنا  سوه  هب  ار  ام  هک  نیا  ات  میورب  تسا ، نازرا  مه  سنج  نانچ و  تسا و  نینچ  هک  یـشبح  لـالب  رازاـب  هب  هک 
. میورب

ریذپان ناربج  www.Ghaemiyeh.comتخاب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


43 ص :
میتفریم و راب  دـنچ  میمهفب  نامدوخ  هک  نیا  نودـب  مه  ار  اـههزاغم  زا  یـضعب  میدرک . وروریز  ار  هزاـغم  اـههد  رهظ  زا  دـعب  تعاس 4  زا 
ار الاک  نآ  تسا ، يرگید  هزاغم  هک  نیا  نامگ  هب  موس  ای  مود  راب  دندوب ، هدیدنـسپن  هدرک و  زادـنارو  لبق  هقیقد  هک 20  ار  يزیچ  اهمناخ 

. دناهدیرخ نازرا  بوغرم و  يالاک  هک  دناهدرک  وجتسج  ردق  نآ  هک  یضار  مه  یلیخ  دندیدنسپیم و 
دیرخ ار  ینهاریپ  ندز  هناچ  هقیقد  هد  زا  سپ  یمناخ  میدـش و  ياهزاغم  لخاد  ًاددـجم  یتقو  اریز  دنتـسنادیم ، ارنیا  مه  اـهرادهزاغم  هتبلا 

. مدیمهف ار  تروظنم  هک  ینعی  مدز  يدنخبل  مه  نم  دزيدنخبلو و  درکنم  هبیهاگن  رادهزاغم  دوب . هدیرخن  لبق  هقیقد  هک 20  درک 
، تقو تعاس   5 دش . هتفرگ  ملاح  يروجدب  دوب . ملیف  هقلح  کی  ینهاریپ و  ریز  راهچ  باروج و  تفج  هس  زور  نآ  رد  مرسمه  دیرخ  لک 
تراسخ و تقامح ، ینعی : نیا  ینک ! فلت  تقو  يروط  نیا  يورب و  تقونآ  هنیدـم  ییایب  ییاهوزرآ  هچ  اـب  يرمع و  زا  دـعب  هچ !؟ يارب 

. ریذپانناربج تخاب 

دیود دیاب 

یبنلادجسم ناتسبش  هب  ود  تلاح  اب  متفرگ . وضو  مدرک و  لسغ  حبص ،  3 تعاس 5 / مودب . دیاب  منک . یفالت  مه  ار  زورید  رهظ  زا  دعب  دیاب 
. دندوب هداتسیا  اپرس  لیئربج ، باب  يرتم  دص  رد  رفن ، ات 80  دودح 70  مدیسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رمک هب  هحلـسا  کی  تشاد و  نت  هب  یناراب  کـی  هک  یلاـح  رد  رادـبات ، مشچ  تشپ و  رپ  هایـس و  ياـهوربا  اـب  تفلک  ندرگ  هطرـش  کـی 
رد مظنم  بدؤم و  یلیخ  مدـش و  قحلم  اهنآ  هب  دـنرادرب . مدـق  زا  مدـق  دارفا  تشاذـگیمن  دوب و  هدرک  ّدـس  ار  دارفا  يولج  دوب ، هتخیوآ 

مه اهیضعب  مداتسیا . فص 
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دننام دندوب . رود  قرش  لها  بلغا  دندوب ، هداتسیا  اپرـس  هک  اهنآ  یلو  الاب  نس  یمک  اب  دندوب  برع  یناریا و  هتـسشن  دارفا  دندوب . هتـسشن 

، تشاد نت  رب  ییابع  هک  دیفـس  فرب  لثم  ییاهوم  اب  دـنلبدق  وردیفـس ، يدرمریپ  لوا  فص  رد  اـهفرط . نآ  يزنودـنا و  يزلاـم ، دـنلیات ،
. دشاب ناریا  لامش  لها  یناریا و  هک  مدز  سدح  شلیامش  لکش و  زا  دوب . رکذ  اعد و  لوغشم  دوب و  هتسشن 

مالـس درمریپ  هب  یتشر .» دیـس   » هدـش هتـشون  هحفـص  يالاب  مدـید  مدرک . هاگن  تشاد  تسد  رد  هک  یباتک  یکریز  ریز  متـسشن و  شرانک 
امـش درد  هـب  نـیا  : » تـفگ یتـشر  نیریــش  هجهلاـب  مناوـخب . مرادرب و  دوـب  نـیمز  يور  هـک  ار  شرگید  باـتک  متــساوخ  هزاـجا  مدرک و 

اعد اذـل  دـهدب ، مه  ار  مراد  ینعم  توکـس  باوـج  تساوـخیم  درم  ییوـگ  دـعب  هقیقد  هد  متفگن . يزیچ  مدرک و  توکـس  دروـخیمن »!
هک یباـتک  ناـج ، رـسپ  نیبـب ، هخآ  : » تفگ درک و  زاـب  ار  نآ  يـالو  تشادرب  نـیمز  يور  زا  ار  باـتک  نآ  درک و  فـقوتم  ار  شندـناوخ 

؟ تسنادیم اجک  زا  یلو  تفگیم ، تسرد  وا  تسین ». نیا  یهاوخیم 
. منادیمن

نیا ارچ  نم  دناهدش . هدامآ  دناهتـشاذگ و  لغب  ریز  کیتسالپ و  يوت  ار  دوخ  ییاپمد  شفک و  دارفا  بلغا  تسا . حبـص  کیدزن 4  تعاس 
؟ منکن ار  راک 

بنج و هب  اج  نیا  رد  مدرم  دنتفر . دجـسم  رد  فرط  هب  رتفرط  نآ  رتم  دص  رومأم  دـنچ  هدامآ . يهدامآ  متفرگ . تسد  رد  ار  میاهشفک 
. دنداتفا يرتشیب  شوج 

رد اهشفک  دروخب . نیمز  هب  هطرش  یتح  دوب  مک  هک  دندرب  یموجه  نانچ  مدرم  دندرک ، رد  ندرک  زاب  هب  عورـش  اهنآ  هک  نیا  ضحم  هب 
اهر ار  اـهنآ  اذـل  دوبن . شفک  نتـشاذگ  يارب  تصرف  رگید  مدیـسر . ینک  شفک  هب  یتقو  مدرک . تکرح  تعرـس  هب  هنهرب ، اـپ  و  تسد ،

کی رد  داباداب ! هچ  ره  مدرک .
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مهار هب  ًاوفع  نتفگ : اب  مدش و  بوکخیم  اج  رد  هک  دـش  هرهچ  هب  هرهچ  نم  اب  تسرد  ییولامرخ  يابع  زمرق و  هیفچ  اب  همدـخ  کی  هظحل 

. مداد همادا 
12 دودح 10 - متفرگ . اج  نآ  يرتم  جـنپ  راهچ  رد  مدیـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  بارحم  يولج  هب  یتقو  مدـنام . بقع  هیقب  زا  یلو 

. دنتفرگیم يرتمک  ياج  دندوب و  هزیم  هزیر  ناشهمه  هک  ًاصوصخم  پیک ، هب  پیک  دندوب و  هتسشن  نم  زا  رتولج  رفن 
هبوت و نوتس  نیب  رد  فقوت  هب  راچان ، دش . رپ  مه  اج  نآ  مدیسر ، اج  نآ  هب  ات  مناسرب  هبوت  نوتس  هب  ار  مدوخ  هک  مدرک  جک  ار  مریـسم  اذل 

؟ درک دیاب  هچ  رگید  تسا  نیمه  تمسق  مداد . تیاضر  هشیاع  نوتس 

تاکرح رد  توافت 

: هلمج زا  مدیدیم  نیرئاز  تاکرح  رادرک و  راتفر و  رد  ییاهتوافت  اهتوافت ، اما  و 
. دنراد باروج  ناشبلغا  سکعرب  اهیناریا  یلو  دنرادن . اپ  هب  باروج  زامن  عقوم  یناریا  ریغ  نیرئاز  بلغا 

ناشیاپ رفن  دنچ  زور  دنچ  نیا  رد  دب ! يوب  زا  ياو  یلو  دشاب . فیثک  هایس و  هتسب و  هرپک  شیاهاپ  هک  مدیدن  ار  یـسک  اهیناریا  نیب  رد  - 
. مدیشکیم تلاجخ  ًاعقاو  نم  دادیم و  وب  يروجدب 

. دنتشاذگیم فان  يور  ار  ناشياهتسد  زامن  عقوم  یخرب  - 

. دنتشاذگیم هنیس  يور  ار  ناشياهتسد  زامن  عقوم  یخرب  - 
. دنتفرگیم ار  رگید  تسد  دعاس  تسد  ره  اب  زامن  عقوم  یخرب  - 

. دوب نّیلاّضلا  َالو  عقوم  نتفگ  نیمآ  دوجس و  عوکر ، ناشراک  طقف  دندناوخیمن و  ار  دمح  يهروس  زامن  عقوم  یخرب  - 
ای هَّللاُرِفغَتسا و  دننام  یتالمج  ندش  تسار  مخ و  عقوم  یخرب  - 
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. هن یخرب  دنتفگیم و  هَّللاِلوِحب 

. دنتخادنایم هابتشا  هب  ار  اههعیش  هک  دندادیم  لوط  یلیخ  ار  هَدِمَح  ْنَِمل  ُهَّللاعِمَس  رکذ  عوکر  عقوم  یخرب  - 
. دندناوخیم تعرس  هب  مه  ار  رگید  هروس  کی  هروس  دمح و  رب  هوالع  یخرب  - 

. دندرکیمن نیفرط  هب  ياهراشا  نیرتکچوک  زامن  ندش  مامت  عقوم  یخرب  - 
. دندرکیم هاگن  الاب  هب  نیفرط و  هب  زامن  ندش  مامت  عقوم  یخرب  - 

رگید یخرب  و  ُۀـُتاکَرب » هَّللا و  ۀَـمحَر  نوِملـسُملااهُّیا و  مکیَلَع  ُمالَـسلا   » دـننام دـنتفگیم : مه  یتالمج  رـس ، تکرح  رب  هوالع  اـهیخرب  - 
. دنتفگیمن يزیچ 

. دندادیم تسد  طقف  رگید  یخرب  دنتفگیم و  مه  یتالمج  دندادیم و  تسد  دوخ ، تسد  ولهپ  دارفا  اب  اهیخرب  - 
. دندادیم ناکت  رس  دندرکیم و  مه  میظعت  ياهلمج ، نتفگ  رب  هوالع  نداد  تسد  عقوم  یخرب  - 

هنشاپ نیب  ار  هاگنمیشن  دنتـشاذگیم و  اپ  یکی  نآ  فک  يور  ار  رگید  ياپ  تشپ  نیمز و  يور  ار  اپ  کی  تشپ  نتـسشن ، عقوم  یخرب  - 
. دندادیم رارق  اپود 

. دنتشاذگیم نیمز  يور  رگید  ياپ  قاس  یلخاد  تمسق  اپ و  نآ  فک  يور  ار  هاگنمیشن  نیمز و  رب  ار  اپ  کی  تشپ  یخرب  - 
. دنتشاذگیم نیمز  يور  ولهپ  زا  ار  رگید  ياپ  ود  ره  و  دنتشاذگیم . نیمز  يور  ار  هاگنمیشن  یخرب  - 

. دندناوخیم زامن  زاب  ياهتسد  اب  وگ  نیمآ  ناردارب  زا  یخرب  - 
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هابتشا لاس  هاجنپ 

دوب هدرک  هیهت  دارفا  یماسا  زا  یتسیل  دننک . فرطرب  ار  ناشزامن  تئارق  تالاکشا  هک  درکیم  هیـصوت  نیرئاز  هب  زور  ره  ناوراک  یناحور 
ار نآ  یناحور  ياقآ  دـننکیم ، ظفلت  هابتـشا  رگا  ات  دـنناوخب  ار  زامن  ءازجا  ریاس  هروس و  دـمح و  دـننک و  هعجارم  ناشیا  هب  دارفا  هیلک  اـت 

تئارق دـناوتن  مه  سک  ره  تفگیم  و  بوـخ و »...  یمک  بوـخ ، بوـخ ، یلیخ  . » دـهدیم مه  زاـیتما  دارفا  هب  نمـض  رد  دـنک . حالـصا 
. تسا لطاب  شاهمه  هدناوخ  زامن  لاح  هب  ات  هچ  ره  دهد ، ماجنا  حیحص  ار  شزامن 

تسا و هابتـشا  متئارق  ياپاترـس  هک  مدوب  نئمطم  نوچ  مناوخب . ار  متئارق  مورب ، ناوراک  یناحور  تمدـخ  اهنت  ات  مدوب  تصرف  یمک  لابند 
. دوبن زاسهراچ  مرظن  زا  مه  ناشیا  داریا  لاکشا و  دوبن و  مه  ياهراچ  هتبلا  مشاب . اهنت  متساوخیم  اذل  دریگیم ، نم  زا  بیع  اههد  اقآجاح 

نامراک هنرگو  دیـسر  دـهاوخ  نامداد  هب  هک  تسادـخ  تمحر  طقف  دوشیمن  اهبرع  لثم  ام  ظفلت  مینکب ، مه  راک  ره  هک  مراد  ناـنیمطا 
. تسا راز 

یعـس یلیخ  مدناوخ ، ار  ماهروس  دـمح و  ًاعیرـس  متفر . شدزن  دوبن ، مه  یـسک  مدروآ و  ریگ  اهنت  ار  اقآجاح  هک  تصرف  کی  رد  زور  نآ 
: تفگ اقآجاح  مامتا ، زا  دعب  مناوخب  رتبرع  مه  برع  زا  مدرک 

. تسا بوخ  ًاتبسن  - 
؟ دوب هچ  ملاکشا  اقآ  جاح  - 

. دوب هابتشا  یمک  ْنیعَتْسَن  َكاّیا  َو  ُُدبْعَن  َكاّیا  - 
؟ تسیچ شتسرد  یهابتشا ؟ هچ  - 

. هدیشک مه  تفگ و  ددشم  مه  اقآجاح  كای  ّيا ...  دوش  هتفگ  دّدشم  دیاب  - 
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؟ دوب هچ  رگید  داریا  بوخ  - 

. نیّذلا َطارِص  ییوگب  دیاب  يدرکن . ادا  بوخ  مه  ار  نیذلا  طارص  ص » - »
. متفگ روط  نیمه  هک  مه  نم  اقآجاح ، - 

! نیذلا َطارُص  دیتفگ  امش  هن  - 
. دش نشور  مفیلکت  بوخ 

هک الاح  درادن ، تقباطم  اهبرع  اب  اًلـصا  متئارق  منادیم  دـنچ  ره  متفگ  مدوخ  شیپ  متفر . مقاتا  هب  مدرک و  یظفاحادـخ  اقآجاح  زا  عیرس 
تمحر دـیما  هب  منکیم . شوخلد  نیمه  هب  ار  مدوخ  مه  نم  دـناهتفرگ ، داریا  ار  طارِـص »  » و َكاّیا »  » تاملک طقف  دـناهدرک  فطل  ناـشیا 

. یهلا
. مناوخیم زامن  هک  تسا  لاس  نم 50  دشاب ، هک  مه  ضرف  نیا  هب  هزات 

: مدرک باسح  مدروآ و  رد  ار  مایبیج  باسح  نیشام 
دص و کی  دودح  نم  سپ  هریغ . نابرق و  دیع  رطف ، دـیع  تایآ ، ياهزامن  مه  راب  دودح 7500  دبال  لاس .  50 * 365 * 5 * 2 / 182 / 500

. ماهدناوخ هابتشا  ار  تاملک  نآ  راب  رازه  دون 
باسح ار  َطارِـص »  » و َكاـّیا »  » طـقف مدز و  پچ  یلع  هچوک  هب  ار  مدوخ  یلو  ماهدـناوخ . هابتـشا  زاـمن  لاـس  نم 50  مـالک  کـی  رد  هتبلا 

! مدرک
. مدناسر هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجسم  هب  ار  مدوخ  یشوخلد  نیا  اب  تین و  نیا  اب  هلب 

نم دشخبب . ار  شاهدنب  هک  تسا  هناهب  لابند  مه  ادـخ  دوخ  رخآ  دـنک ! ماهبوت  لوبق  هب  یکمک  مه  نیمه  دـیاش  مدـیود ، ار  اههلـصاف  مامت 
. میوگیم تأرج  هچ  لیلد و  هچ  هب  ار  فرح  نیا  منادیمن 

هظحالمیب یمک  متفر . هبوت  نوتس  فرط  هب  ًامیقتسم  منزب . سفن  سفن  مزیرب و  قرع  ات  مدیود  مه  عیرس  مدیود ، دجـسم  فرط  هب  لته  زا 
اباحمیب و 
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هبوت نوتـس  کیدزن  هن .»  » ار زورما  یلو  متفریم  هار  مارآ  بدا و  اب  یلیخ  مدرکیم . تاـعارم  لـبق  ياـهزور  مدرم . رثکا  لـثم  متفر ، شیپ 

ادخ هدش  ادیپ  هک  الاح  درک !؟ ادیپ  ییاج  ییاج ، نینچ  رد  مه  نآ  یتحار  نیا  اب  دشیم  رگم  دوب . زیگناتریح  ًاعقاو  دش . ادیپ  میارب  ییاج 
باسح ات  مدوب  هدروآ  مدوخ  اب  مه  ار  حیبست  کی  میوگب  هک  تفر  مدای  رکش . شایگتسیاش  هزادنا  هب  رکش ، شتمظع  هزادنا  هب  رکش . ار 
َكاَّیِإ متفگیم  دیدشت  اب  راب و  کی  منادرگیم  حیبست  هناد  کی  هک  هعفد  ره  مدنادرگ و  ار  یئاتدص  حیبست  راب  ود  مشاب . هتشاد  ار  باتک 

متسرپیم ار  وت  طقف  ایادخ  « !؟ هدش نم  بیصن  مه  ییاعد  بجع  هک  مدش  هجوتم  مک  مک  َمیِقَتْـسُْملا  َطارِّصلا  اَنِدْها  ُنیِعَتْـسَن  َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن 
. نیرمت يریگدای و  مه  اعد و  مه  دوشیمن . رتهب  نیا  زا  میوجیم ». يرای  وت  زا  و 

تعکر ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ثیداحا  قبط  هک  ریرس  هبوت و  نوتس  نیب  مه  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلاۀضور  رد  هک  الاح 
هیآ راب  تسیود  ندـناوخ  اب  بیترت  ره  هب  دراد . شزرا  تعکر  رازه  هد  لداعم  تعکر  ره  ظاعو  زا  یکی  هتفگ  قبط  تعکر و  رازه  اب  زامن 

یفالت یتعکر  ود  اـب 20  منزب و  لـهاجت  هب  ار  مدوخ  متـساوخ  هچ  ره  بوخ ! یلو  مدروآ . مه  هب  ار  هیـضق  هتورـس  زاـمن  یتعکر  ود  و 20 
نیا دادیم  یهاوگ  مبلق  هت  میامنب ، ار  ندـناوخ  هابتـشا  رازه  تسیود  یفالت  ندـناوخ  ار  هیآ  راب  تسیود  اب  اـی  یتعکر و  ود  رازه  تسیود 

تاهابتـشا ناربج  ادـخ و  تمحر  طـقف  يراد ، هار  کـی  طـقف  دروخیمن . تدرد  هب  اـهرازه  هد  هب  کـی  رازه و  هب  کـی  نیا  تسین . روط 
هک دوب  یگدنمرـش  هیرگ  هیرگ ، نیا  مدیـشک . تلاجخ  نایفارطا  زا  هک  متخادنا  هار  یقوه  قاه و  مدـش و  رجفنم  نانچ  هراب  کی  هتـشذگ !

تناگدنب تسد  هب  ییاهتصرف  وت  ایادخ  دزوسیم . اهنآ  هب  تناگدنب  دوخ  زا  رتشیب  تلد  وت  ایادخ  ینامحر !؟ ردقچ  وت  ایادخ !
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وت تمظع  هزادنا  هب  وت  تمحر  درادن . يزرم  ّدـح و  وت  تمحر  ایادـخ  یـشخبیم . ار  اهنآ  دوز  هچ  دـنیامن و  رافغتـسا  اهنآ  ات  یهدیم 

. میحر يا  نامحر ، يا  تسا .

ص)  ) ادخ لوسر  رب  مالس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  مالس 
رتولج رتم   6 عقاو 5 - رد  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلاۀضور  زا  جراخ  لوا  فص  متـسیاب ! تعامج  زامن  لوا  فص  رد  متفرگ  میمـصت 

، منیبب مه  ار  تعامج  ماما  ًانمض  ات  مشاب . لوا  فص  رد  مهاوخیم  درک ! دوشیم  هچ  هلآ . هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  ربنم و  بارحم و  زا 
ناهج رد  نآرق  يراق  نیمود  دـنیوگیم : دـنروخیم . نان  شزامن  راون  شورف  هار  زا  طقف  رفن  اهدـص  دراد ! یتئارق  هچ  دراد ! ییادـص  هچ 

ادخ لوسر  دقرم  روطچ  هک  مدرک  رکف  هار  نیب  رد  دجسم . فرط  هب  ودب  هَّللاای ؛ وضو ، لسغ ، ًاعیرس  حبـص   4 لومعم ، قبط  هلب . تسه . مه 
هاگمارآ شریز  نآ  هک  ممهفب  ات  تسین  راک  رد  یحیرـض  اًلـصا  منک ! ترایز  یباـسح  متـسناوتن  زور  دـنچ  نیا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

راهچ نیا  لخاد  ایآ  متـسنادیمن  یلو  تسه . راد  قرب  قرز و  کبـشم و  دنلب  يراوید  راهچ  کی  تسا ! هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
یسناش نیرخآ  منکب . يراوید  راهچ  لخاد  هب  یهاگن  یتح  دنتشاذگیمن  هک  اهلدگنـس  نیا  هخآ  هن !؟ ای  تسه  يرگید  حیرـض  يراوید 

زا يروایب  سناـش  هک  یلیخ  یلیخ  يرتم و   3 هلـصاف 2 - زا  يرذـگب و  هاگراب ، رانک  زا  يوش و  دراو  عیقب  باـب  زا  هک  دوب  نیا  یتشاد  هک 
لخاد هب  یهاگن  هرجنپ  زا  هظحل  کی  دـنهد  تاهزاجا  هک  ینک  سامتلا  يزیرب و  کشا  مه  رگا  هاگراب . کبـشم  راوید  يرتم  کی  هلـصاف 

زا دـناوتیم  مدآ  لقاال  هک  تسا  یبوخ  تیعقوم  جورخ  لوخد و  ماگنه  يراـبجا  دـمآ  تفر و  لاـح  ره  هب  یلو  دـنراذگیمن . ًادـبا  ینک ،
رکیپ اب  شاهلصاف  هک  تسا  نئمطم  درذگب و  عجضم  کیدزن 
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یمود مریگب و  رارق  لوا  فص  رد  هک  تسا  نیا  یکی  مزورما  همانرب  الاح  دسریم . نکمم  لقادح  هب  ملاع  درف  نیرتسدـقم  رهطم  كاپ و 
لخاد هب  نتفر  هار  نمض  مدش و  لخاد  عیقب  باب  زا  اذل  مناوخب . ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترایز  زور  ره  زا  رتشیب  هک  تسا  نیا 

. دشاب عمج  مه  ساوح  گنادشش  دیاب  تسا  غولش  هک  سب  زا  مدناوخیم . ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  همانترایز  دجسم 
رتهب اذل  دنتـسیان . دننک و  تکرح  ات  دنهدیم  له  ار  دارفا  رتمامت  هچ  ره  تواسق  اب  هک  دوب  اههطرـش  بظاوم  مه  درک و  ادیپ  هار  مه  دـیاب 

«. هَّللاَلوسر ای  َکیلع  ُمالسلا  : » منک افتکا  هلمج  کی  نیمه  هب  مراذگب و  مبیج  رد  ار  باتک  هک  مدید 
زا مناوـخیم و  مناوـخیم . ار  هلمج  کـی  نیمه  منزیم ، قـپت  شندـناوخ ، يارب  مـه  یهاـگ  هـک  هماـنترایز  ماـمت  ندـناوخ  ياـج  هـب  هـلب 
اب هارمه  دوشیم ، مامت  رهطم  دـقرم  راوید  هک  ییاج  اـت  دجـسم  رد  زا  هَّللاَلوسر . اـی  َکـیلع  ُمالـسلا  موشیمن . ریـس  زگره  مه  شندـناوخ 

. متشگرب ًاددجم  متفر و  بقع  مدق  ود  مدشن . یضار  مدرک . رارکت  ار  هلمج  راب  اههد  متفر و  هدرشف  مه  رد  تیعمج 
ردق نآ  مه  مندرگ  رود  هیفچ  اب  مدناوخ و  ار  هلمج  نآ  یه  متفر و  دجسم  لخاد  فرط  هب  تیعمج  اب  هارمه  ًاددجم  يدورو و  رد  يادتبا 

کشا تشذگ و  یتحار  نیا  هب  دوب و  ادخ  ربمغیپ  يرتم   4 رد 3 - دوشیم  رگم  تشادرب . شزوس  میاههنوگ  هک  مدرک  كاپ  ار  میاههنوگ 
هک تفگ  ییاـهزیچ  دز و  یبـیهن  نم  هب  هظحل  کـی  دـش . هجوـتم  همدـخ  زا  یکی  هک  دوـب  مراـب  نیمراـهچ  اـی  نیموـس  منادیمن  تخیرن ؟

ترخآ هعفد  نیا  يوریم ؟ ییآیم و  یه  ارچ  : » دـیوگیم هک  مدز  سدـح  درکیم . تروپ  تراه و  وا  متخیریم و  کشا  نم  مدـیمهفن .
. درک دادیب  داد و  مرس  اذل  تشادن  داقتعا  نآ  هب  نوچ  یلو  دوب ، هدش  نم  راک  نیا  هجوتم  مه  وا  ًالامتحا  دشاب ».

رب راب  دص  مه  راب  ره  مشاب و  هدرک  دمآ  تفر و  رگا  راب   4 دشن . دب 
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نم هب  شهاگن  مه  هظحل  کی  طقف  یچیه ، هک  خـساپ  شدوخ  يراوگرزب  هب  مه  وا  مشاب و  هداد  مالـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

؟ مشاب هتشاد  راظتنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نیا  زا  شیپ  هک  مایک  نم  رگم  تسا . دایز  مه  مرس  زا  دشاب ، هدش  هتخود 
طقف ـالاح  متفرگ . رارق  مود  فـص  رد  رتماـمت  هچ  ره  ییوررپ  اـب  دـندادن . میاـج  مدرک  راـک  ره  لوا . فـص  رد  متفر  زاـمن  ياـهیکیدزن 

. منیبب ار  تعامج  ماما  نیا  ات  تسا  بارحم  هب  مه  ممشچ  مناوخیم و  ار  ارهز  ترضح  تاحیبست  ماهتسشن و 
تشوگ و رپ  تروـص  تفلک ، هچوـل  بل و  اـب  يدرم  دـندمآ . لـکیه  تشرد  يدرم  هارمه  هطرـش  ود  دـش . زاـب  ورهبور  زا  يرد  هرخـالاب 

تمـس نیا  هب  اذـل  تسا ، ناتـسبرع  هاشداپ  تسود  نوچ  ییامرخ ! ییابع  زمرق و  هیفچ  هایـس ، تشپ و  رپ  شیر  تشرد و  ًاتبـسن  ياـهمشچ 
! دناوخیم زامن  رتگرزب  یبارحم  رد  هکلب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  بارحم  رد  تسا و  هدش  هدرامگ 

كون مورب و  ولج  بقع  دوز  تفگ ، ار  اولِدَـتْعاَو »  » تراـبع زامنـشیپ  هک  یتـقو  تفر  مداـی  مدوب ، تـالایخ  راـکفا و  هنوـگ  نیا  رد  هک  نم 
مه پچ  تمس  رفن  مدمآ . دوخ  هب  ات  دز  میاپ  كزوق  هب  شیاپ  اب  یتسار  تمس  اذل  مهد . رارق  میقتسم  طخ  رد  نایفارطا  اب  ار  میاپ  ناتشگنا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجسم  تعامج  زامن  مود  لوا و  ياهفص  دارفا  نیا  هک  مدیمهف  بنجب و ...  ینعی  دز . میولهپ  هب  داتـسیان  راکیب 

. دنتسه یتارّرقم  بّصعتم و  یلیخ  ياهمدآ  ًامتح 

مدوب یگنسهکت  شاک 

. میداتفا هار  دحا  هوک  فرط  هب  یعیانص  ياقآ  جاح  مان  هب  یناحور  رئاز  کی  قافتا  هب  عیقب  رد  ترایز  اعد و  زا  دعب 
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هب میدرک . یط  ار  نابایخ  راولب و  ات ، ود  یکی  دشیم . هدـید  هوک  عافترا  مه  اج  نامه  زا  اریز  میریگب . ار  هوک  سردآ  یـسک  زا  دوبن  مزال 

واکودـنک يزاسهداج و  تسد  رد  اهرتمولیک  ات  دـحا  کیدزن  ياهنیمز  میـسرب . رتدوز  ات  میدز  ههاریب  هب  دـعب  میدیـسر . رهـش  ياههرانک 
ریز و نانچ  ار  اهناتـسلخن  عرازم و  اهنیمز ! هراچیب  دندروآیم . رد  نابوتا  تروص  هب  ار  نآ  فرط  ود  دندوب و  هدنک  ار  میدـق  هداج  دوب .

لت دـنچ  هک  ینیمز  نیمه  دـیاش  دـنادیم ؟ یـسک  هچ  دـناهدوب ! يزبسرـس  ياهناتـسلخن  يراگزور  راگنا ، هن  راـگنا  هک  دـندوب  هدرک  ور 
، دراد دوجو  هدرم  یگس  هشال  مه  یلادوگ  نآ  يوت  دناهتخیر و  شیور  لاغـشآ  نامتخاس و  ياههلاخن  لت   15 هدش و 10 - هدنک  تلافسا 
هب ار  دوخ  دنرذگب و  نآ  لخاد  زا  شنارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تشاذگیمن  یتح  شکلام  هک  دـشاب  یناتـسلخن  نامه 

دحا هوک  هنماد  زا  شنایرکـشل  اب  عیرـس  یلیخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  میاهدناوخ  میاهدینـش و  هلب ، دـنناسرب ! گنج  هاگودرا 
هچ ییایند . بجع  ًاعقاو  دـش !! شغاب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روبع  عناـم  یناتـسلخن  کـلام  دـندناسر و  هاـگودرا  هب  ار  دوخ 

. تسا زیگناتربع 
. مینیبب ار  رترود  یمک  میناوتب  ام  هک  شاک  یلو 

مدوب لیام  متـشاد . یگنگ  ساسحا  میدیـسر . هوک  نماد  ياهناتـسلخن  هب  ات  میتشذـگ  هلاخن  لاغـشآ و  ياهلت  اهلخ و  كاخ و  ناـیم  زا 
ياهزین هدرک و  لیامح  ریشمش  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یلایخ  يریوصت  مربب و  هانپ  میاههشیدنا  هب  ات  متـشادیم  تصرف 

. منک مسجم  نهذ  رد  هدرکیم  تکرح  هدودحم  نیمه  زا  شکدنا  رکشل  شیپاشیپ  هناش و  هب  ینامک  تسد و  رد 
. میداد شوگ  یناحور  نانخس  هب  میتسشن و  اج  نآ  ناوراک  قافتا  هب  لبق  زور  ود  هک  ییاج  میدیسر . دحا  يادهـش  ناتـسربق  يولج  هپت  هب 

. درک عورش  ار  همانترایز  ندناوخ  اقآ  جاح  اج  نامه  رد  هرابود 

مدوب یگنسهکت  www.Ghaemiyeh.comشاک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


54 ص :
هرد مادک  زا  دیلو  نبدلاخ  هک  مروایب  رد  رـس  ات  ماهدمآ  اج  نیا  ماهدمآ ؟ اجنیا  هب  هچ  يارب  ینادیم  اقآجاح  متفگ  همانترایز  نایاپ  زا  سپ 

؟ هدایپ ای  دوب  هراوس  ایآ  هوالع  هب  درک و  هلمح  مالسا  رکشل  هب 
؟ درک ریگلفاغ  ار  مالسا  رکشل  شماظن  هراوس  اب  دیلو  نبدلاخ  هک  تفگن  ناوراک  یناحور  ياقآ  جاح  لبق  زور  ود  رگم  - 

. منکیمن لوبق  منیبن ، هوک ، يالاب  مورن  نم  ات  یلو  دناهتشون . ادخ » هناخ  نارئاز  اب  هارمه   » باتک نیا  رد  مه  تفگ و  ناشیا  مه  هتبلا  - 
؟ ماظن هدایپ  ای  هدوب  ماظن  هراوس  ینیبب  يورب  هک  دنیاج  نآ  زونه  رافک  رکشل  رگم  - 

. تسه هک  هوک  یلو  تسین  رافک  رکشل  اقآ ، جاح  - 
؟ یسرپب هوک  زا  یهاوخیم  دبال  - 

. دیدنخ تسب و  ار  همانترایز  ياهظحل  دنچ  اقآجاح 
ار هوک  يادص  میاهتسشن  هک  اج  نیمه  دننکیم . هابتـشا  اهناسنا  یلو  دنکیمن . هابتـشا  هوک  مسرپیم . هوک  زا  هک  ینیبیم  الاح  اقآجاح  - 

بیش ندید  اب  یلقاع  مدآ  ره  دروآ ». شروی  مالسا  رکشل  رب  تخات  هب  هوک  فاکش  نآ  زا  دناوتیمن  ماظن  هراوس  : » دیوگیم هک  مونـشیم 
دـصق مه  الاح  دشاب و  راک  رد  يرگید  فاکـش  ای  هرد  هک  نیا  رگم  تسین . نتخات  بسا  ياج  اج ، نآ  هک  دـمهفب  دـناوتیم  فاکـش  نآ 

هرخالاب دننکیم . يرادرب  كاخ  ار  اج  نآ  دنراد  تسا و  يرگید  هرد  هک  رتفرط  نآ  رتمولیک  ود  یکی  ات  اج  نآ  زا  الاب و  نآ  مورب  مراد 
. متسین هلماعم  نک  لو  مرواین  رد  رس  زورما  ات 

. میآیم وت  اب  مه  نم  - 
. مشب تمحازم  نم  هن  یشب و  ممحازم  وت  هن  هک  نیا  طرش  هب  ایب  - 

هن راگنا  نارگید  نیع  لایخیب . تحار و  یلیخ  میدز . رود  ار  ناتسربق 
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هزمح ياپ  ياج  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  ياپ  ياج  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياپ  ياج  مراذـگیم  هک  مدـق  ره  هک  راـگنا 

تیعمج ناـیم  زا  منکیم . لرتـنک  ار  مدوـخ  یلو  موـشیم . بلقنم  مراد  تسا ! مالـسلا  هـیلع  یلع  قرع  شزیر  ياـج  تـسا . ءادهـشلادیس 
زا یخرب  دـنهدیم . شوـگ  هورگ  تسرپرـس  ياـهفرح  هـب  دناهداتــسیا و  هـپُک  هـپُک  فـلتخم ، ياـهداژن  زا  هورگ ، نیدـنچ  میرذـگیم .

. دندزیم رود  ار  ناتسربق  دنتشاد  دندوب و  هتسب  یبوچ  هب  ياهچراپ  اهامنهار  ای  ناتسرپرس و 
یگداوناخ ياههورگ  تروص  هب  رتشیب  اهیناریا  یلو  دـندوب . امنهار  لابند  هب  مه و  اب  ًارثکا  یجراخ  ياههورگ  ناـشلابند ، مه  هورگ  دارفا 

زار لوغشم  دندوب و  هتشاذگ  راوید  هب  ار  اهتسد  ياهدع  يرگید  تمسق  رد  دندناوخیم . زامن  راوید  ياپ  ياهدع  هک  دندوب  هرفن  ات 10   5
ار دارفا  دـندرکیم و  ور  دنتـشاد  هنیـس  رد  هچ  نآ  دـندوب . هدرک  اـپ  هب  اـغوغ  ًاـعقاو  ناحاّدـم  مه  ییاـج  هـس  ود  رد  دـندوب . اـعد  زاـین و  و 

نورد زا  یهاگ  یناهنپ  يورین  مدرک  ساسحا  هک  دـنچ  ره  میتشذـگ . ناجیه  روش و  همه  نیا  رانک  زا  یلدگنـس  تیاهن  اـب  دـندنایرگیم .
نادـیم فارطا  ياههکد  نایم  زا  مدوب . بلاط  رتشیب  ار  سـسجت  نتفر و  هوک  يالاب  اًـلعف  مدرکیم ، شبوکرـس  دوز  یلو  دـهدیم ، مناـکت 

دوب هدش  هدیبوک  مهرد  هباشون  یطوق  هشیش و  رد  گنـسهولق و  نش و  تفربآ و  هچوک  فک  یلاخ . هچوک  ات  ود  یکی  دعب  میدرک و  روبع 
. هلپ ود  ای  کی  اب  ییاههناخ  هچوک  فرط  ود  و  هسوش ، هداج  تروص  هب  و 

ادج هچوک  زا  ینهآ  رد  کی  اب  طقف  ینوکـسم  قاتا  تشادـن . ینکشفک  ياج  درگاپ و  هناخ  مدرک ، یهاگن  دوب ، زاب  همین  هناخ ، کی  رد 
. دیـشکیم نایلق  دوب ، هداد  هیکت  یتشپ  کی  هب  هک  یلاح  رد  هدـیلوژ  ياهوم  دـنلب و  دیفـس و  ینهاریپ  اب  برع  درم  کی  هناخ  لـخاد  دوب .

رد ناریا  رد  شقاتا ! لخاد  ای  مراذگب و  نابایخ  لخاد  هلپ  يور  ار  میاهشفک  هک  متسنادیمن  مدوب  درم  نآ  نامهم  رگا 
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زونه هوک ! فاکـش  يادتبا  الاح  دش . مامت  اههچوک  دوش . زاب  نابایخ  هب  شرد  ياهبلک  هک  مدوب  هدـید  اهدابآیبلح  رد  طقف  توغاط  نامز 

رتم ات 150  زا 100  رتشیب  دیابن  هلـصاف  منکیم . هاگن  الاب  هب  نییاپ  زا  درک ؟ ضوع  ار  خیرات  ریـسم  هک  تسا  یفاکـش  نامه  نیا  منادیمن 
. دشاب

فاکـش طسو  ياهگنـس  هتخت  رطاخ  هب  هک  نیا  ًاصوصخم  دیایب . تخات  هب  ار  یبیـشارس  نیا  دـناوتیمن  بسا  هک  تسا  مولعم  اًلماک  یلو 
ًاتبـسن ياهگنـس  هکت  هوالع  هب  دوب و  هدـش  داـجیا  رتم  ود  اـت  کـی  عاـفترا  هب  ییاهیگدـیرب  تخاونکی  بیـش  رد  اـج  ود  یکی  رد  هوک ،

ریبج هَّللادبع  یهدنامرف  هب  نازادـناریت  هورگ  هک  دـندمآیم  مارآ  مارآ  اهبسا  مه  رگا  دوب . بسا  تخات  يارب  يّدِـج  عنام  هرد  هت  تشرد 
جاح هارمه  مارآ  منک و  لرتنک  ار  مدوخ  مناوتیمن  هک  ماهدمآ  مطالت  هب  نانچ  دشاب . يرگید  زیچ  دـیاب  سپ  دـندروآیم . رد  ار  ناشردـپ 

رد ینافوط  نانچ  راچد  نم  یلو  دراد . يداع  تلاح  اقآجاح  نیا  دـنکیم ، منوغاد  دراد  هیرگ  راـشف  هوـالعب ، و  مورب . هار  یعیانـص  ياـقآ 
تفر و عافترا  فرط  هب  تسار  فرط  نآ  وا  مدـش . ادـج  ناشیا  زا  ياهناهب  هچ  هب  تسین  مدای  اذـل  تسا . لاحم  شراهم  هک  ماهدـش  منورد 

رود ار  هوک  عاـفترا  كون  هقیقد  مدیـسر 20  عافترا  هب  متفر . دوب  تخـس  ًاتبـسن  هک  ییاهاج  زا  ندـش ، ادـج  ضحم  هب  پچ . فرط  زا  نم 
ناغف نانچ  دعب  و  دعب ...  رکفت و  توکس و  هظحل  دنچ  دید . ار  عافترا  نآ  فرط  راهچ  هوک و  تیعقوم  اًلماک  دشیم  عافترا  كون  زا  مدز .

یفاکش نامه  دصرددص  فاکش  نیا  هلب ، میرگب ؟ تقو  هچ  میرگن  الاح  رگا  دنک . بجعت  ای  دوش و  تحاران  تسین  هک  یسک  دنلب ! هلان  و 
مدرکیم نامگ  هک  رتفرط  نآ  هرد  دـنچ  نآ  تسین . یهار  نیا  زا  ریغ  درک ! ریگلفاغ  ار  مالـسا  هاپـس  اـج  نآ  زا  نمـشد  رکـشل  هک  تسا 

متخ تاعافترا  هب  دشاب ، نمشد  شروی  لحم  تسا  نکمم 
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20 دشاب . نمشد  تکرح  عمجت و  لحم  دناوتیم  نییاپ  نآ  دراد و  هباشم  یفاکش  مه  فرط  نآ  هک  تسا  فاکش  کی  نیا  طقف  دوشیم .

منادیمن دوشن . سیخ  نیا  زا  رتشیب  ماهیفچ  دزیرب و  نیمز  هب  اهکشا  ات  مدرک  مخ  یمک  ار  مرـس  مدرک ! هلان  مدز ! داـیرف  رتشیب  اـی  هقیقد 
اقآجاح متـسین . مه  شرادولج  دیآیم و  هک  تسا  هیرگ  مدوبن . شاهفـسلف  لیلد و  لابند  عافترا ! نآ  رد  هلان  هآ و  همه  نیا  دراد  هدیاف  هچ 

. میدینشیمن ار  رگیدمه  يادص  دوب . رود  هلصاف  دناوخیم . اعد  همانترایز و  تشاد  دوب . هتـسشن  یگنـس  هتخت  هانپ  رد  فاکـش  فرط  نآ 
زا سپ  ات  دوب  یتصرف  میارب  نیا  و  دوب . هتـسشن  تکرحیب  مارآ و  تعاس  کی  دودح  هک  دـناوخیم  ياهمانترایز  ای  اعد  هچ  منادیمن  یلو 
هک منک  لوبق  رگا  بوخ ، هک  منک  رکف  مه  دنکن و  متیذا  داب  مه  ات  منیشنب  یگنـس  هانپ  رد  الاح  ینورد  راشف  تاناجیه و  هیلخت  شمارآ و 

هلمح هنوگچ  دیمهف  دیاب  سپ  تسین . يرگید  هار  هار ، نیا  زا  ریغ  نوچ  هدوب ، اج  نیمه  دصرددص  هک  هدوب  اج  نیمه  نمشد  هلمح  لحم 
مدرک ترپ  دوب ، ماهناحبص  يارب  کیتسالپ ، هت  هک  مه  یلیجآ  تشم  کی  مدروآرد  ار  باتک  مدرک . زاب  دوب  متسد  هک  یکیتسالپ  هدرک ؟
دروم رد  منیبب  ات  مدرک  زاب  ار  باتک  دروخب . لیجآ  لایخیب  هطقن ، نیا  رد  مدآ  هک  دهاوخیم  یساسحایب  یلد و  گنس  یلیخ  هخآ  رود .

يروآدرگ هب  مالـسا  نازابرـس  تسـشن و  بقع  هکم  هاپـس  ناناملـسم  هلمح  نیتسخن  اب  : » دوب هدش  هتـشون  تسا . هدـش  هتفگ  هچ  دـحا  هوک 
هَّللادـبع هک  دـنچ  ره  دـندرک . اـهر  ار  دوخ  عضوم  دـننامن ، بقع  تمینغ  بسک  زا  هک  نآ  يارب  مه  نازادـناریت  هورگ  دـنتخادرپ . تمینغ 

رب ناهگان  دیلو  نبدلاخ  یگدرکرس  هب  نمشد  ماظن  هراوس  دندرک ، اهر  ار  هّرد  لخدم  نانآ  هک  نیمه  دنتفریذپن . دوش ، نانآ  عنام  دیـشوک 
.« درب هلمح  مالسا  هاپس 

جح و روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  طسوت  هک  باتک  نیا  بجع !
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زا و  دنشاب . هدز  رود  ار  هوک  دیاب  هک  دسریم  رظن  هب  یلو  هدرک ! هلمح  هرد  نیا  زا  نمشد  ماظن  هراوس  هک  دراد  هدیقع  هدش  هتشون  ترایز 

. دنیایب دنتسناوتیمن  هرد  نیا 
تسپ و یمک  ياراد  هک  یتـشد  هب  فرط  ود  زا  هگنت  تسا و  یکی  ًاـبیرقت  فرط  ود  زا  دـنیوگیم  نینیع  هگنت  نآ  هب  هک  هگنت  نـیا  بـیش 

نایفسوبا رکشل  ادتبا  هدوب و  ناتـسلخن  غاب و  مه  هگنت  فرط  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  ًالامتحا  دوشیم و  متخ  تسا ، يدنلب 
هک هدید  نیا  رد  ار  تحلـصم  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـناهدرک و  هنیدـم  هب  هلمح  هدامآ  ار  دوخ  هدز و  ودرا  هگنت  فرط  نآ 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  تکرح  هک  دنزب  ودرا  اهنآ ، هنیرق  هطقن  یئاج ، رد  دناسرب و  هگنت  فرط  نیا  هب  ار  دوخ  افخ  رد  ًابیرقت  ًاعیرس و 
ار دوخ  ههاریب  زا  ًاعیرـس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دشاب  یلیلد  دـناوتیم ، راکبان  نآ  تعنامم  قفانم و  کی  غاب  نایم  زا  هلآ  و 
دودـح 200 هک  تسا  هوک  هغامد  کی  رکـشل  ود  نیا  هلـصاف  دـناهدز . ودرا  دـحا  هوک  هب  تشپ  هاپـس  ود  ره  ـالاح  هدـناسر . هقطنم  نیا  هب 

ياراد هزادنا و  مه  ًابیرقت  فرط  ود  زا  هک  تسا  هگنت  نامه  مه  يورشیپ  نیا  لاصتا  لحم  دراد . يورـشیپ  برغ  فرط  هب  ولج و  هب  يرتم ،
. تسا يواسم  بیش 

زورفا و شتآ  ناوخ ، رعـش  نز ، لبط  نز  اههد  هدوب و  بسا  رتش و  اهدص  اب  رفن  رازه  راهچ  یلا  هس  دودح  نایفـسوبا  شترا  هک  دنیوگیم 
. نایفسوبا نایشترا  رتخد  نز و  اهدص  دیاش  مه  زاب 

تشپ هک  رفن  اب 700  مالـسا  رکـشل  مه  فرط  نیا  هتـشاد . رارق  نینیع  هگنت  شپچ  تسد  دـحا و  هوک  میظع  رکـشل  نیا  يودرا  رـس  تشپ 
ياههبج رد  هک  هتسنادیمن  حالص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دز  سدح  ناوتیم  هگنت . نامه  شتـسار  تسد  دحا و  هوک  شرس 

هدرک زکرمتم  یلکش  هب  هگنت  نیمه  لخاد  ار  دوخ  كدنا  ياهورین  ترضح  نآ  تیاهن  رد  دوش . ورهبور  رفک  رکشل  اب  عیسو 
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اب ندش  ورهبور  هدامآ  رتم   300 لوط 200 - هب  ياههبج  طـخ  رد  ولج  تمـسق  زا  هوک و  پچ  تسار و  فرط  ود  هگنت و  شرـس  تشپ  هک 

. نمشد
حلسم اًلماک  شترا  رفن  رازه  راهچ  لباقم  رد  دنتسناوتیمن  رفن  درکیم 700  باختنا  عیسو  ار  مدقم  فص  رگا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هچ ره  دـیاب  عافد  مدـقم  طخ  نیاربانب  موجه ، نمـشد  شترا  درکیم و  عافد  مالـسا  شترا  یهگناو  دـننک . تمواقم  لماک  تازیهجت  اـب  و 
مک لوا  طخ  لوط  رگا  هک  هدرک  ینیبشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دروآ . شروی  دوخ  تاناکما  اب  دناوتن  نمـشد  ات  دـشاب  رتمک 
هیلع یلع  ترـضح  تسد  هب  مه  اهنآ  دتـسرفب و  ولج  گنج  يارب  ار  دوخ  نارـس  زا  يدودـحم  دادـعت  تسا  روبجم  نمـشد  شترا  دـشاب 

تشپ رد  هک  مه  ییاهنآ  دیآیم و  دوجو  هب  نمشد  هاپس  رد  لزلزت  دنیآیم و  رد  ياپ  زا  مالسا  ناروالد  ریاس  هزمح و  ترضح  مالسلا و 
. دننکیم رارف  دنوشیم و  لزلزتم  دنشاب ، هدرک  یگنج  هک  نیا  نودب  دنتسه ، طخ 

موجه نیلوا  مالـسا  عفادم  شترا  هک  نیا  زا  دعب  تسا . هدش  مه  روط  نیمه  کیدزن و  تقیقح  هب  یلو  تسا . نامگ  سدـح و  طقف  اهنیا 
. دنتشاذگ رارف  هب  اپ  اهنآ  دش و  داجیا  نایفسوبا  شترا  رد  لزلزت  تسکش ، مه  رد  ار  رفک  هاپس 

هک نیا  ای  دنـشاب و  هدرک  هلمح  تشپ  زا  دنـشاب و  هدـمآ  الاب  هرد  زا  هدایپ  دـلاخ  هورگ  هک  نیا  لوا  دـسریم  رظن  هب  لامتحا  ود  اج  نیا  رد 
رد نمشد و  بیقعت  رد  نانچمه  هک  مالسا  هاپس  هب  دشاب و  هدز  رود  ار  هوک  هغامد  دلاخ  هراوس  يورین  نانآ  بیقعت  نمـشد و  رارف  زا  سپ 

. دشاب هدرک  هلمح  دندوب  مئانغ  يروآعمج  لاح 
هچ تسا . ییایند  بجع  منکیم . میسرت  مرظن  رد  ار  لبق  لاس  گنج 1400  هنحص  ماهتفر و  ورف  رکف  رد  ًاقیمع  هک  تسا  هقیقد  دودح 25 

دوز
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نینیع هگنت  فرط  نآ  منکیم . هاگن  مپچ  تسد  ملاع ! هعقاو  نیرتمیظع  نیرتهب و  یتح  مهم ! عیاقو  یتح  اهزیچ ، یـضعب  دوشیم  شومارف 
نیدنچ تسا . هدش  هتخاس  هفرم  ًاتبسن  ياههداوناخ  هب  طوبرم  دیفـس  ییالیو و  هناخ  داتـشه  داتفه  الاح  هدوب و  نایفـسوبا  يودرا  ياج  هک 

کی هروآ  موجه  مالسا  رکشل  هب  ادتبا  نایفسوبا  هاپس  هک  مه  يریـسم  دوشیم و  هدید  شیاههچوک  يوت  اههناخ و  رد  مه  سکول  لیبموتا 
متسار و تسد  ینعی  فرط  نیا  اما  دنتکرح و  رد  تعرس  هب  رتم  ات 150  هلصاف 100  هب  سکول  ياهنیشام  هک  تسا  زاس  هزات  عیسو  نابوتا 

اههچوـک زا  یکی  رد  هک  كدوـک  هدزاود  هد  نآ و  لاـثما  ياهیارک و  يراوـس  راـب و  تناو   7 نیـشنریقف و 6 - ییاههناخ  هنیدـم  فرط  هب 
هک راگنا  هن  راگنا  دنهدیم . همادا  يزاب  هب  دننکیم و  حلـص  مه  دوز  دهدیم و  خر  ياهرجاشم  ناشنیب  هاگان  هب  دـننکیم و  يزاب  لابتوف 

ینابرق کـی  هک  دوب  رارق  اـنم  رد  رگا  هداـتفا !!! قاـفتا  ناـکم  نیمه  رد  میهاربا  تسد  هب  لیعامـسا  یناـبرق  زا  رتبیجع  بیجع و  ياهعقاو 
. دندش ینابرق  هاگنابرق  نیا  رد  لیعامسا  اهدص  مه  دیاش  اههد و  هک  اج  نیا  دشن ، ماجنا  ادخ  نامرف  هب  هک  دریگ  ماجنا 

رد 300- زاب  لابتوف  ناکدوک  مدرک  روصت  هک  مدیـشک  دایرف  مدز و  هرعن  نانچ  مدـش . رجفنم  هراب  کی  مه و ...  میهاربا  دوخ  اـج  نیا  رد 
یعنام هک  مدوب  یـضار  تهج  کی  زا  درب . هوک  تاعافترا  هب  ار  میادـص  دوب و  يرگید  تهج  رد  داب  یلو  دیدینـش . رتفرط  نآ  رتم   400

هک یخوش  موشیم . بوذ  مراد  مدرک ، روصت  هک  مدرک  هلان  دایرف و  ردـق  نآ  تسا . اـج  نیمه  داـیرف  ناـغف و  ياـج  تسین . ماهیرگ  يارب 
هاگنابرق ینم و  هاگنابرق  تسا . روک  توس و  هچ  هک  منیبیم  هتـسشن و  ملاـع  یبهذـم  ياـههاگنابرق  نیرتگرزب  زا  یکی  راـنک  رد  تسین .

یسک هچ  مولظم ! هچ  هاگنابرق  نیا  یلو  تسا . ییاغوغ  هچ  البرک 
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!؟ میوگب هچ  منادیمن  مالـسلا ... ! هیلع  یلع  نایملاع ! رورـس  رخف و  هتـشذگ ؟ هچ  اـج  نیا  رد  هک  دـنک  مسجم  شرظن  رد  بوخ  دـناوتیم 

!؟ دنک نایب  ار  رازه  زا  کی  دناوتیم  ناوخ  هحون  مادک  ظعاو !؟ مادک  حاّدم !؟ مادک  تسارجام !؟ حرش  هب  رداق  نابز  مادک 
نیمه رد  مدـشیم و  گنـس  هکت  کی  هک  شاـک  مور . ورف  نیمز  رد  موش و  بوذ  ًاـعقاو  متـسناوتیم  شاـک  هیرگ ...  هیرگ و  هیرگ و  زاـب 
هعقاو نیرتكاندرد  رظان  امش  دنچ  ره  ناتلاح ! هب  شوخ  اهگنـس ! هتخت  يا  اهگنـس ! هکت  يا  مدنامیم . لاس  اهنویلیم  هاگنابرق  هیـشاح 
یتـح یتـح و  هـتخیر و  امــشيور  رب  شکراـبمقرع  هتــشذگ ، هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ادـخلوسر  امــش  راـنک  زا  یلو  دـیاهدوب . خــیرات 

، دنک روصت  دـناوتیم  یـسک  هچ  ینامیا !؟ هچ  یقـشع !؟ هچ  هآ ... ! دروخنریـشمش ؟ هبرـضداتشه  مالـسلا  هیلع  یلعرگم  شکرابمنوخ ... 
شدوخ و ناج  زا  رتشیب  راب  اهدص  هک  يدرف  هب  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  وا  نامیا  قشع و  ار !؟ مالـسلا  هیلع  یلع  تلاح  یتح 
هب اهنت  دنام  هدنز  دشن و  دیهـش  رگا  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  تسین . نارگید  داقتعا  نامیا و  هب  هسیاقم  لباق  تشاد . تسود  ار  وا  شدـنزرف 

. دوبن شتعاجش  رطاخ 
دارم زا  شحور  شیاهلولس و  شنت ، ياههکت  اههراپ و  زاب  دشیم ، مه  هعطق  هعطق  رگا  دروخیم ، مه  هبرض  هبرض 800  ياج 80  هب  رگا 

اهزار و رارـسا ، نیا  دناوتیم  اجک  مزیچان  روعـش  نیا  رخآ  مشیدنایم . هراب  نیا  رد  هک  نیا  زا  دـیآیم  ممرـش  درکیم ! عافد  شدوصقم  و 
نیا زا  ریغ  نوچ  منک . هیرگ  اًلعف  اهرکف ، هنوگ  نیا  ياج  هب  تسا  رتهب  دنک !؟ كرد  ار  نامیا  قشع و  ياهتلاح  رگید  نابز  هب  ای  اهزمر و 

. ندرک رکف  یتح  تسین . هتخاس  نم  زا  يراک 
و دنکیم ! هیرگ  مه  نامسآ  دنکیم ! هیرگ  مه  هنیدم  دنکیم ! هیرگ  مه  داب  دننکیم ! هیرگ  مه  اههتوب  اهگنس و  هیرگ !...  هیرگ و  طقف 

طقف ادص  نودب  الاح  تسا . هدش  هیلخت  مايژرنا  مارآ و  میادص  و  منکیم ! هیرگ  مه  نم 
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. ًاتبسن داب  تسا . هدش  مامت  ادص  یلو  دیآیم . کشا  هلُگ  هلُگ  مزیریم . کشا 

هب رتولج و  رتم   20 دناوخیم . ترایز  اعد و  دراد  زونه  گنـس  هتخت  هانپ  رد  اقآ  جاح  مناخرچیم . پچ  هب  ار  مرـس  یمک  دزویم ، يدرس 
. دریگ ياج  نآ  رد  دناوتیم  تحار  رفن  کی  هک  تسا  یهاگهانپ  هگنت  هت  فرط 

کـشا زونه  مدرک  رکف  یلو  دـنکن . متیذا  داب  ات  مورب  اـج  نآ  متـساوخ  تسا . ریبج  هَّللادـبع  دوخ  ياـج  ًاـمتح  هک  مدرک  رکف  هظحل  کـی 
يدادعت رتم و  کی  دودح  عافترا  هب  تسا  ياهچتخرد  رتفرط ، نآ  رتم  لهچ  یـس  تسا و  هدش  عطق  ادـص  طقف  هدیـسرن  نایاپ  هب  نتخیر 

. ياهدوب مه  زور  نآ  رد  متح  روط  هب  هچتخرد ! يا  تلاح  هب  شوخ  دـیرپیم . هخاش  نآ  هب  هخاـش  نیا  زا  كوغچ (1) 2  ددع  کی  هقاس ،
. هیرگ قه  قه  و  هدیرپیمن ... ! هخاش  نآ  هب  هخاش  نیا  زا  یکشجنگ  الاح  لثم  زور  نآ  یلو 

مزبس گنس 

ياههناد اب  گنر  مک  زبس  مره ، لثم  شوگ  هس  بیـس و  کـی  هزادـنا  هب  دوب  یگنـس  هعطق  رتفرط  نآ  رتم  کـی  مدوب ، هتـسشن  هک  ییاـج 
دیدـجت تارطاخ  نیا  مدرک  شهاگن  تقو  ره  اـت  مربب  يراـگدای  مراد و  شرب  متفگ  دوب . یبوخ  گنـس  متـشادرب . مدـش و  مخ  ییاـمرخ .

یمک و  تشاد ، شیاـسرف  شیاـههشوگ  یمره  گنـس  نیا  دوبن . لـحم  نیا  هب  طوبرم  گنـس  راـگنا  یلو  متفر . رو  گنـس  اـب  یمک  دوش .
گنـس نیا  هک  تسا  مولعم  اًلماک  تشاد . قرف  دندوب ، زیت  كون  هک  فارطا  ياهگنـس  مامت  اب  گنـس . هولق  کی  دننام  دوب ، هدـش  رّودـم 

هک تسا  یگنس  هکلب  تسین . فارطا  ياهگنس  زا  ياهکت 

کشجنگ  - . 1
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نیا نیقی  روط  هب  سپ  هدـمآ . رد  لکـش  نیا  هب  هدـش و  هدـییاس  ندـیتلغ  رثا  رد  هدوب ، ییایرد  لحاس  ای  هناخدور و  ریـسم  رد  لاس  نارازه 
کی مدوب . هدرک  شومارف  ار  مدوخ  میاجک . هک  دوب  هتفر  مدای  اًلـصا  مدرکیم . رکف  متـشاد  دـناهدروآ . اج  نیا  هب  اهنییاپ  نآ  زا  ار  گنس 

یبرقع ای  رام  شتـسد  فک  رد  دنک  ساسحا  ناهگان  هک  یـسک  لثم  مشاب ، هدرک  ياهشیدنا  رکف و  هک  نیا  نودب  دـش ! هچ  منادیمن  هعفد 
. مدرک ترپ  ار  گنس  مدیسرت و  لوا  منکن  هابتشا  رگا  مدرک . ترپ  ار  گنس  زرل  تشحو و  اب  هرابکی  دراد ، رارق  نیگآرهز 

نادند هب  هک  درک  ترپ  رافک  زا  یکی  دحا  هعجاف  زور  رد  هک  هدوب  یگنـس  نامه  ًالامتحا  گنـس  نیا  هلب  مدرک . ترپ  ارچ  هک  مدیمهف  دعب 
زغم زا  ییوگ  هک  قیمع  كاندرد و  ياهیرگ  دش . عورش  هیرگ  تسکش . ار  شنادند  کی  دروخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  كرابم 

. دنکیم شوارت  ناوختسا 
یتاظحل مشچ ، دـید  رد  نانچمه  تشاد ، رارق  نم  يرتم  هس  ود  رد  دوب  هتـشگرب  مفرط  هب  گنـس  هتخت  کـی  اـب  دروخرب  رثا  رب  هک  گـنس 

دنلب تفگیم ؟ هچ  نم  هب  تشاد  نابز  گنـس  نیا  رگا  منک ؟ تواضق  نینچ  نیا  دیاب  ارچ  لفاغ  لد  يا  مدرک . گنـس  هب  یهاگن  تشذـگ 
. متشادرب ار  گنس  مدش ،

اجک زا  شمسانشب  تساوخیم  ملد  تخس  یلو  مدرک . یهاوخ  ترذعم  وا  زا  مهاگن  اب  مدرک ، زیمت  متـسد  اب  ار  گنـس  متـسشن . میاجرس 
هب ربمایپ  نارای  ریاس  ءادهـشلادیس و  هزمح  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياپ  راب  دنچ  هدوب ؟ اجک  هعقاو  زور  هدمآ ؟

. منادیمن ار  ناشمادکچیه  هک  تسا  هتفهن  تلد  رد  زار  نارازه  مدیمهفیم ! روبص  گنس  يا  ار ، وت  نابز  شاک  هآ !...  هدروخ ؟ وا 
؟ يدینش هچ  وگب  هآ !...  يدید ؟ هچ  يدوب و  اجک  شیپ  لاس  دصراهچ  رازه و  شیپ ، لاس  دص  متـسنادیم . نآ  زا  یمک  لقاال  شاک  یلو 

هزرل هب  ار  هوک  لد  هک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ریبکت  ار ! مالسلا  هیلع  یلع  ریبکت  ار ، نادرم  هرعن  ار ، نابسا  ههیش 
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مالسلا هیلع  یلع  ریبکت  هنوگچ  روبص ! گنـس  يا  ناجیه ! هب  ار  نایبوّرک  ناگتـشرف و  تشادیم و  او  مطالت  هب  ار  ادخ  شرع  تخادنایم ،

ربص زا  یلو  دیراد ؟ امش  يربص  هچ  روطچ ؟ امش  اهگنس ! هولق  يا  اههرخـص ! يا  اههرد ! يا  ناتـسهوک ! يا  يدشن ؟ بوذ  يدینـش و  ار 
یلع شدوخ و  زا  ریغ  دنک ؟ كرد  ار  شتمظع  دناوتیم  لقع  مادک  ادـخ ! لوسر  ربص  زا  هک  ياو  تسادـخ . لوسر  دوخ  ربص  رتالاب  امش 

. سک چیه  مالسلا  هیلع 
لوسر ربص  زا  وگب  روبص ، گنس  يا  دنک !؟ لمحت  ار  تبیـصم  همه  نیا  دیاب  الاح  تشاد ، طلـست  تانئاک  رب  دنوادخ ، هدارا  هب  هک  یـسک 
گنس يا  دمآیم ! ناکم  نیا  ات  هنیدم  زا  هدایپ  هک  هاگ  نآ  مالسلا ! اهیلع  ارهز  ترـضح  یحور  تاملأت  زا  هنیدم ! نانز  ناغف  هآ و  زا  ادخ !

، ار حون  نافوط  ياهدـید ! اهزیچ  یلیخ  وت  وگب ! نویلیم و ...  دـص  نویلیم و  کـی  رازه و  دـص  رازه ، هد  زا  وگب  رود  ياههتـشذگ  زا  روبص 
بآ هرابکی  روط  هچ  وگب  هدوب . ایرد  لحاس  رتنییاپ  يرتم  تسیب  منیبیم . هوک  نیمه  هنیـس  رد  ار  ایرد  لحاس  راثآ  ماهتـسشن  هک  اج  نیمه 

، دوب هدنام  مرظتنم  هچ  ره  ادخ  هدـنب  دوب ! اقآجاح  مدـیرپ . اج  زا  هاگآدوخان  مونـشیم ! ییادـص  اههعقاو ، نآ  زا  وگب  دـش ! کشخ  اهایرد 
. دیآیم نم  دزن  تمحز  اب  دراد  شدوخ  الاح  متفرن .

اهزار ناکم 

هار زا  میتشاذگ و  ناشن  ار  دجـسم  ياههرانم  رود  زا  رهظ . زامن  يارب  میناسرب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلادجـسم  هب  ار  نامدوخ  دوز  دـیاب 
: مدیسرپ اقآجاح  زا  هار  نیب  رد  میداتفا . هار  مرح  فرط  هب  عیرس  ههاریب و 

امش هرخالاب  یچیه ، هک  مدشن  فرصنم  هک  يدید  یلو  ینک ؟ فرصنم  هعمج  زور  نتفر  هوک  زا  ارم  ینکیم  شالت  هک  تسا  لاس  دنچ  - 
مه ار 
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65 ص :
. دحا هوک  مه  نآ  مدروآ ، هوک  هب 

؟ هچ دهشم  ياههوک  دتفایم . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دای  ناسنا  تسا و  دحا  هوک  نیا  - 
هوک رد  ریگن  مک  تسد  مه  ار  هوک  یلو  تسا  دجـسم  تداـبع  ياـج  هک  تسا  لوبق  دزادـنایم . ادـخ  داـی  هب  ار  ناـسنا  مه  اـههوک  نآ  - 

هب اهتّدم  تثعب  زا  لبق  ام  ربمغیپ  هک  تسین  لیلدیب  دناهدرب . یپ  زار  نیا  هب  ناربمایپ  یلو  میرادن . ار  شکرد  ناوت  ام  هک  تسه  ییاهزار 
. دربیم هانپ  روط  هوک  هب  دمآیم ، شیپ  شیارب  یلکشم  تقو  ره  هک  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ای  درکیم و  زاین  زار و  تفریم و  هوک 

. تسا یتولخ  ياج  هک  دننکیم  باختنا  ار  هوک  تهج  نآ  زا  دیاش  - 
. دشاب هوک  رد  يرگید  رارسا  دیاب  تسین . یتولخ  هلئسم  اهنت  - 

: دیسرپ درک و  شتعاس  هب  یهاگن  اقآجاح 
؟ میسریم رهظ  زامن  هب  ینکیم  رکف  - 

. میسریم میشاب ، هتشادن  یفقوت  چیه  میورب و  رتدنت  رگا  - 
. میآیم مه  نم  يورب ، هک  تعرس  ره  هب  شابن  نم  نارگن  - 

مادک ره  كاندرد . عیاقو  اهناتـساد و  موجه  دریگ . رارق  موجه  دروم  مراکفا  ًاددجم  ات  دوب  یتصرف  میتفر . هار  تبحـص  نودب  هقیقد  دنچ 
هب مه  هنیدم  نیمه  رد  دناهدمآ و  ایند  هب  هنیدم  نیمه  رد  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  رفن  شش  جنپ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  رگید ! ییالبرک 

ءادهـشلادیس نیـسح  ماما  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  ماما  دننام  دناهدوب ، هنیدم  نیمه  رد  ناشیگدنز  رخآ  ياهلاس  ات  ای  دناهدیـسر و  تداهش 
روط هب  و  دهـشم ، رد  ام  تمعن  یلو  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  یتح  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا ، هیلع  نیدباعلانیز  ماما  مالـسلا ، هیلع 

گرزب يومع  يارب  ياهحتاف  مه  ات  دناهدمآ  دحا  هوک  نیمه  هب  اهراب  اهراب و  ناشیگدنز  لوط  رد  ناراوگرزب  نیا  نیقی 
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66 ص :
ار ناشراوگرزب  دج  ردپ و  راثیا  تقـشم و  جنر و  دحا و  هعجاف  كاندرد  هاکناج و  هرطاخ  مه  دـنناوخب و  هزمح  ترـضح  ناشراوگرزب  و 

!! دناهتشاذگ مدق  ناراوگرزب  نآ  اهراب  اهراب و  کش  نودب  مراذگیم ، مدق  هک  اج  ره  سپ  دننک . هزات 
: متفگ اقآجاح  هب  مدرک  ور 

 ... دیلیام اقآ ! جاح 
هجوتم اقآجاح  مدیشک . یقیمع  سفن  مداد ، ورف  ار  مضغب  مدرک ، ربص  یمک  میوگب ، ار  هیقب  متـسناوتن  هک  داد  راشف  ار  میولگ  نانچ  ضغب 

؟ میوگب مهاوخیم  هچ  هک  رظتنم  دوب و  هدش  ملاح 
دـیکرت و مضغب  هک  مدوب  هدرکن  ماـمت  ار  رخآ  هملک  زونه  یناوخب !؟ ار  دـحا  يادهـش  اـی  عـیقب و  هضور  دـیلیام  اـقآ  جاـح  متفگ : هراـبود 

اقآجاح راب  نیا  متفگ . اقآجاح  يارب  تشذـگیم ، منهذ  رد  هچ  نآ  دـش . یلاخ  ملد  هک  بوخ  تسیرگ . مه  اقآجاح  متـسیرگ ، ياهياه 
. میتسیرگ مه  اب  ود  ره  تسیرگ و  لد  هت  زا  مه 

ياهالاک زا  رپ  ياههزاغم  میدـش . رهـش  لخاد  میتشاذـگ و  رـس  تشپ  ار  تخاس  تسد  رد  هداج  هلوچ و  هلاچ و  زا  رپ  ياـهنیمز  اـهغاب و 
هک ییاج  رد  تمعن ، هافر و  ایند  کی  ییاکیرمآ ، ییایلاتیا و  حلاصم  اب  هدش  هتخاس  یکیـش  رایـسب  ياهلته  ینپاژ ، ییاپورا و  ییاکیرمآ ،

رظن زا  تشاد  عفترم ، دنلب و  ياهنامتخاس  تشپ  رد  رس و  تشپ  دحا  هوک  تیونعم . تضایر و  نامیا و  قشع و  زا  دوب  لامالام  يراگزور 
هک دوب  لکـشم  میارب  ردـق  هچ  درکیم . یظفاحادـخ  دادیم و  ناـکت  تسد  ناـمیارب  زونه  هوک  عـفترم  هطقن  دـنچ  طـقف  دـشیم ، دـیدپان 

. دوب لکشم  یلیخ  شروصت  منیبن ! ار  هوک  نیا  مرمع  رخآ  ات  یتح  رگید  دیاش  مزادنایم و  هوک  هب  ار  اههاگن  نیرخآ  مراد  مریذپب ،
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67 ص :
. مدرک شهاگن  مدروآ ، رد  ار  هنوگ  زبس  یمره  گنس  مبیج ، هب  مدرک  تسد 

ار نآ  دیاب  ماهدرک ، ادیپ  هقالع  گنس  هب  اًلعف  منادیمن . تشادن ، مه  دیاش  تشاد و  هانگ  مه  دیاش  مدیسوبیم  رگا  مسوبب . متـشاد  تسود 
، دحا زا  دـیوگب : میارب  وا  منک و  هاگن  نآ  هب  درک ، ار  دـحا  ياوه  ملد  تقو  ره  ات  مراذـگب  هچقاط  رد  ماهناخ و  هب  مربب ، ناریا  هب  مرادهگن ،

. تسا هدنام  اج  هب  اهباتک  ناهذا و  رد  شیایرد  زا  ياهرطق  طقف  هک  ياهعقاو  نآ  زا  خیرات ، رد  هدش  مگ  هعقاو  نآ  زا 

نارای يوکس 

زا ياهدع   » هک ماهدینش  وکس  نیا  هرابرد  اًلبق  ماهدشن . دنمهرهب  هّفص  باحصا  يوکس  تاضویف  زا  زونه  متـسه . هرّونم  هنیدم  رد  هتفه  کی 
بش و دنتـشادن ، نکـسم  اـج و  نوچ  دـندوب  هدـمآ  هکم  زا  ربماـیپ  هارمه  هک  ینیرجاـهم  زا  يدادـعت  نینچمه  ربماـیپ و  نازابرـس  ناراـی و 

رذابا دارفا  نیا  هلمج  زا  هک  دـشیم  نیمأت  ادـخ  لوسر  طسوت  ناـنآ  جراـخم  دـندنارذگیم و  ربمغیپ  دجـسم  زا  ياهشوگ  رد  ار  ناـشزور 
«. دوب مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يافواب  رای  يرافغ 

ادـخ لوسر  راکادـف  هتخابکاپ و  نارای  ریاس  يرافغ و  رذابا  يراگزور  هک  منیـشنب  ییاـج  رد  یتعاـس  مین  لـقاال  هک  تسا  نآ  تبون  ـالاح 
مداتفا و هار  اهنت ، رتدوز و  مه  نم  دـنورب و  مرح  هب  يراولگ  هنهن  قافتا  هب  متفگ : مرـسمه  هب  دـندنارذگیم . راگزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نیا رد  هک  هعمج  رصع  رطاخ  هب  مه  دیاش  دوب . رگید  ياهزور  زا  رتغولش  رصع  زور  نآ  سکعرب  متفر . هّفص  باحصا  يوکس  هب  ًامیقتسم 
؟ دشاب غولش  همه  نیا  دیاب  هفص  يوکس  هعمج  رصع  ارچ  هک  متسنادیمن  يزیچ  هراب 

نارای www.Ghaemiyeh.comيوکس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


68 ص :
ار یسک  هک  مرادن  یقالخا  نینچ  ًاصخش  نم  دنچ  ره  منک . ادیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلاۀضور  رد  ییاج  ات  مدرک  یعـس  ار  برغم  زامن 

یبنلادجـسم رد  هک  تسا  ءاشع  برغم و  زامن  نیرخآ  هک  لیلد  نیا  هب  یلو  مریگب ، ار  یـسک  ياج  منک و  اج  هباج  ار  مدوخ  مهدـب و  لُـه 
زامن يارب  ییاج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلاۀـضور  رد  مورب و  دارفا  يـالهبال  زا  هک  مدرک  عناـق  ار  مدوخ  دوب ، مهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. منک ادیپ  برغم 
ار مدوخ  درکیم  اج  هباج  ار  دارفا  روتاتکید ، مداخ  هک  یتقو  نامه  رد  تسرد  ینعی  مدوب . هتفرگ  دای  هک  مدرک  هدافتسا  يدرگش  نامه  زا 
. داد میاج  یناریا  سابل  شوخ  پیت و  شوخ  ناوج  کی  رانک  رد  تفرگ و  میوزاب  زا  وا  هعفدکی  یمالس ، مدرک و  یهاگن  مدناسر و  وا  هب 

ات 50 دودح 45  مه  اهفص  هلصاف  تفرگیم . ماجنا  یتخس  هب  دوجـس  عوکر و  هک  يروط  هب  دوب ، هدرـشف  یلیخ  فص  دش . عورـش  زامن 
. دوب مک  ًاعقاو  هدجس  يارب  هلصاف  نیا  هک  دوب  تناس 

ناشیا هب  دندوب . هتشاذگ  رهم  ياج  هب  ار  راگیس  ذغاک  هکت  کی  دوب ، هدیشارت  تروص  اب  کیـش و  هلاس و  ناوج 30  هک  مایتسد  لغب  رفن 
ننـست لها  ناردارب  ریاس  لثم  مینکن و  هدافتـسا  ذغاک  ای  رهم و  زا  عقاوم  هنوگ  نیا  رد  هک  دـناهداد  روتـسد  ام  عجارم  متفگ : مدرک و  مالس 

ام دنیوگب ، اهنآ  : » تفگ درک و  عطق  ار  شفرح  دـعب  ناشدوخ »!!...  يارب  اهنآ  : » تفگ تخادـنا و  الاب  ار  شیاههناش  فرط  مینک . راتفر 
«. دشاب كاپ  دیاب  هدجس  ياج  میراد ، رکف  مه 

، میاهدـیدن يزیچ  نامدوخ  مشچ  اب  هک  ام  : » متفگ تسا .» كاپ  هک  مولعم  اجک  زا  : » تفگ تسا .» كاپ  اـهشرف  نیا  نیقی  روط  هب  : » متفگ
دیاب مدآ  هیچ . اهفرح  نیا  اباب ، هن  : » تفگ درادن .» هار  اج  نیا  هب  مه  ناملسم  ریغ  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجـسم  اج  نیا  هوالعب 

ترضح جح  کسانم  باتک  دشاب .» نئمطم 
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69 ص :
ار راک  نیا  هک  هدومرف  شرافـس  هللا  مهمحر  ینیمخ  ماـما  ترـضح  نیبب ، ردارب  : » متفگ مداد . ناـشن  ناـشیا  هب  ار  هللا  مهمحر  ینیمخ  ماـما 
داد و ناشن  دوب  شتسد  هک  یباتک  زا  ياهحفـص  تشگرب  دینـشیم ، ار  ام  يادص  هک  ولج  فیدر  زا  یناریا  رفن  کی  عقوم  نیا  رد  مینکن .»

مه رگید  ياملع  زا  رفن   5 دینیبب ، ار  باتک  نیا  دـییامرفب ، دـناهدرک ؟ عنم  راک  نیا  زا  هللا  مهمحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  طقف  رگم  : » تفگ
«. مینکن هدافتسا  گنس  ذغاک و  رهم و  زا  هک  دناهدرک  هیصوت 

هدافتـسا رهم  زا  تشاد  یکی  هک  مدـید  مدوـخ  دـنراذگیم ! رهم  ناـشبیج  يوـت  یـضعب  : » تفگ دـیایب  هاـتوک  تشادـن  تسود  هـک  فرط 
«. اراکشآ ام  دنکیم و  هدافتسا  یکشاوی  وا  الاح  درکیم !

هدیـشک مه  رد  ار  شاهفایق  هک  یلاح  رد  تشادرب و  نیمز  يور  زا  ار  اهذغاک  هکت  مامت  یتحاران ، اب  دمآ و  همدخ  زا  یکی  عقوم  نیمه  رد 
. دزادنیب لاغشآ  لطس  رد  ات  درب  ار  نآ  درک و  هلاچم  شتسد  رد  ار  اهذغاک  تفگیم . يزیچ  بل  ریز  دوب و 

!« تسا تحاران  ردقچ  مداخ  نیا  نک . هاگن  دییامرفب ، : » متفگ
!« هچ ام  هب  دشکیمن  ناشروعش  اهنآ  رگا  دشاب . تحاران  : » تفگ
. منک فقوتم  ار  ثحب  هک  درک  هراشا  نم  هب  يرگید  یناریا  رئاز 

شربص رب  مالس 

هب مدمآ و  عیقب  يولج  حبـص  زامن  زا  دعب  زور  نآ  مسرب . میاههمانرب  یمامت  هب  ار  هنیدم  زور  نیرخآ  مناوتب  ات  مدیباوخ  ماش  زا  دعب  بشید 
یباسح رابود  درکیم . تبحـص  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  ياهتبیـصم  اـهجنر و  هب  عجار  تشاد  هورگ  یناـحور  مدـش . قحلم  هورگ 

ضغب مه  یناحور  میداتسیا و  شرهطم  دقرم  هب  ور  ربمغیپ  اب  عادو  يارب  هک  دوب  یتقو  یکی  دمآرد . نامناغف 
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70 ص :
. دناوخب ار  ادخ  ربمغیپ  اب  عادو  همانترایز  وا  هک  رظتنم  ام  دوب . هتفرگ  ار  شیولگ 

مالَّسلا هیرگ ...  ياهياه  و  هَّللاَلُوسر .» ای  َْکیَلَع  ُمالَـسلا   » دـناوخ یناحور  هک  دـندوب  ندینـش  هدامآ  هدرـشف ، ولگ  رد  ضغب  رظتنم و  همه 
نبیلع اـی  تفگ : یناـحور  میداتـسیا و  ناـسارخ  هب  ور  همه ، هـک  یتـقو  مّود ، هـیرگ »...  هـیرگ و  مـه  زاـب  و  ریذَـنلا ، ُریـشبلا  اـُهیا  َکـْیلَع 

هب اـیآ  هنیدـم  رد  هک  دیـسرپب  اـم  زا  رگا  مییآیم . وت  سوباـپ  هب  دهـشم  رد  رگید  هتفه  مینکیم و  كرت  ار  هنیدـم  زورما  اـم  اضرلایـسوم !
اب مه  یجراخ  نیرئاز  دندرکیم و  هلان  همه  یقیاقد  ات  دروآ و  رد  ار  همه  ناغف  هلمج  نیا  اب  مییوگب ؟ هچ  هن ، ای  دیتفر  ارهز  ماهّدج  ترایز 

. دـندش عیقب  لخاد  یناـحور  اـب  اـهدرم  دـندنام . نوریب  اـهمناخ  میتفر ، عیقب  هب  یعمج  هتـسد  دـعب  هدـش ؟ هچ  هک  دـندرکیم  هاـگن  بجعت 
ناوخ هضور  يادص  دننک . هلان  هآ و  هک  نیا  نودـب  دنتـسیرگیم ، لد  هت  زا  هک  یهورگ  درک . بلج  دوخ  هب  ارم  هجوت  نیرئاز  زا  یهورگ 
هظحل دنچ  تسیرگیم . دوخ  هک  مدرک . ادیپ  مه  ار  اهنآ  ناوخ  هضور  مدش . هورگ  نآ  لخاد  مدش و  ادج  مدوخ  هورگ  زا  دـمآیمن . مه 

ار همه  رگج  شاهدش  باسح  ياهفرح  اب  دوب ، دهشم  لها  لاسنایم و  یناحور  کی  هک  ناوخ  هضور  درک . شکورف  اههیرگ  ات  مداتـسیا ،
: تفگیم وا  مداد  شوگ  دنتسیرگیم . یقیاقد  همه ، شدوخ و  دعب  تفگیم . هملک  کی  طقف  وا  درکیم . خاروس  خاروس 

رب مالـس  مالـس ، مالـسلا ! هیلع  نسح  يا  هورگ !...  هـیرگ  ناـغف و  و  تربـص ! رب  مالـس  مالـسلا ! هـیلع  یلع  يا  مالـسلا ،!...  هـیلع  یلع  يا  »
هچ هک  ياو  تاهدروخ !...  یلیس  هنوگ  رب  مالـس  مالـسلا ! اهیلع  رهطا  يارهز  يا  مالـسلا ! اهیلع  همطاف  يا  هیرگ !...  تّدش  و  وت ! تیمولظم 

نیرئاز مامت  هک  دـنتخادنا  هار  ياهیرگ  نانچ  دـش . رجفنم  هراـب  کـی  تسیرگیم  میـالم  ًاتبـسن  تخاونکی و  تقو  نآ  اـت  هک  هورگ  دـش !!
. دنتفرگ رارق  هورگ  ریثأت  تحت  ًادیدش  دندش و  فقوتم  یجراخ  یناریا و 
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ناکاپ ياوأم 

. متسشن متفر و  ياهشوگ  هب  دندادیم . شوگ  یناحور  نانخـس  هب  دنتـشاد  رتفرط  نآ  رتم  نامدوخ 50  هورگ  دـش . مامت  شاهمانرب  هورگ 
تکاس یعبر  کی  دنراذگب . دوخ  لاح  هب  ارم  دنوشن و  نم  هجوتم  هورگ  ات  متخادنا  نییاپ  ار  مرس  نم  یلو  دنتشگیم . رب  دنتشاد  ام  هورگ 

یهن رما و  مدرم  هب  ساـسحایب  لاـیخیب و  هک  ییاههطرـش  مدوـب و  یجراـخ  يدادـعت  اـهیناریا و  زا  هورگ  اـههد  رگهراـظن  طـقف  مارآ  و 
. دندرکیم يریگولج  اهربق  هب  نانآ  ندش  کیدزن  زا  دندرکیم و 

داد و وهایه و  منیبیمن و  ار  تیعمج  لیـس  هک  نیا  لثم  الاح  مدرک . رکف  زاب  مدرک و  رکف  دننکیم ؟ یتسرد  راک  اههطرـش  نیا  ایآ  ایادخ !
، کشا طقف  دش . يراج  مارآ  مارآ  اهکشا  تسین . ییوگخساپ  یلو  دنکیم ، لاوئس  هک  مونشیم  ار  ملد  همزمز  طقف  مونـشیمن . ار  ناغف 
رد دیکچیم و  نیمز  دعب  اهتنا و  ات  تفریم  رایـش  نآ  زا  هک  دوب  هدرک  داجیا  يرایـش  میاههنوگ  يورب  ییوگ  اهکشا  هیرگ ، هن  دایرف ، هن 

اهنآ هک  منک  رکف  رگا  مرـس ، رب  ملاـع  كاـخ  دـمآیمن . متـسد  زا  نیا  زا  رتهب  يراـک  دوب . مراـک  نیرتـهب  نیا  تفریم . ورف  عیقب  كاـخ 
لزنم هک  تشهب  زا  تسا  یغاب  عیقب  نیا  هنرگو  تسا  روک  ملد  مشچ  نیا  منیبیمن ، ار  اهنآ  رگا  ماهدمآ . نانآ  تبرت  رس  رب  نم  دناهدرم و 

هنوگچ هک  نم ! رب  ياو  نم ! رب  ياو  تسا . رـصاق  منابز  میوگب . هچ  منادیمن  اـج ...  نیا  تسا . مرکا  یبن  نادـناخ  راـهطا و  همئا  ياوأـم  و 
نم هب  یـسک  هچ  دـنریگیم . هزاجا  ًامتح  لوخد  ماگنه  هکئالم  ناگتـشرف و  ماهدـش ! ناگرزب  نیا  میرح  لخاد  ماهتخادـنا و  نییاپ  ار  مرس 

!؟ مراذگب توبن  نادناخ  هناخ  هب  مدق  هک  داد  قح  نم  هب  یسک  هچ  میایب !؟ سدقم  ناکم  نیا  هب  هک  داد  هزاجا 
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: مدزیم دایرف  مداتسیایم و  اههلیم  نامه  تشپ  تسیابیم  نم 

ِۀَّیِرَْبلا ِیف  ُماَّوُْقلا  اَهُّیا  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلا  اینُّدـلا . ِلها  یلَع  ُجَـجُحلا  اهُّیا  ْمُکیَلَع  ُمالَـسلا  يْوقَّتلا  َلها  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلا  يدُـهلا ، َۀَِّمئا  ْمُکیَلَع  ُمـالَّسلا 
 ... طسِقلِاب

، مالـسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تسین . روط  نیا  هک  نم  رب  ياو  همئا !؟ ناتـسربق  طقف  تسا ؟ اجک  اج  نیا  منکیم ؟ روصت  هچ  هراـچیب  نم 
نامیاتـسور هب  مدوب  هزور  ود  هک  ماگنه  نآ  رد  داـب ، شیادـف  مناـج  رازه  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شراوگرزب  ردارب  قاـفتا  هب  هک  یماـما 

. مدوب هتفگن  یسک  هب  لاح  هب  ات  ار  فرح  نیا  هک  هآ ! دعب !...  دندرک و  هجلاعم  ار  مايدازردام  يرامیب  نآ  ماهراوهگ ، رس  رب  دندمآ ،
. دنتسنادیم هد  یناحور  هلباق و  مردپ ، مردام ، طقف 

قر قش و  میاـیب ، ناـشربق  رـس  رب  مهاوخب  نم  و  دنـشاب ! هدرم  يداـع  دارفا  اـم  لـثم  ناراوگرزب  نیا  هک  منک  روصت  مناوتیم  هنوگچ  ـالاح 
نذا تلجخ  یگدنمرـش و  لامک  اب  متـسیاب و  اههلیم  تشپ  نامه  رد  تسیاـبیم  هایـس  ور  نم  مزیرب !؟ یکـشا  مناوخب و  ییاـعد  متـسیاب و 
شیپ میاهوناز  اب  وضو و  اب  هدش ؛ هداد  لوخد  هزاجا  نم  هب  مدرکیم  روصت  هک  مدوب  یـضار  دوخ  زا  ردـق  نیا  رگا  هزات  مهاوخب و  لوخد 

. دهدیمن دق  هک  نم  لقع  يدح ، ات  مه  نآ  میایب 
هن انیب . ریـصب و  دنتـسه ، اج  نامه  رد  راوگرزب  ماما  راهچ  هک  منادیم  دح  نیمه  ات  تسا ، نم  روعـش  دح  رد  طقف  منزیم  هک  ییاهفرح 

همه هکئالم  اههتـشرف ، ناشراوگرزب ، دج  ناشراوگرزب ، ردام  ناشلفحم ، رد  دننکیم ، هراظن  ملاع  رب  هکلب  دننیبیم ، ار  نیرئاز  نم و  اهنت 
متسه یهایسور  نامه  نم  نیسح ! ماما  ای  نسح ! ماما  ای  دنراد . تراظن  هداد ، هزاجا  دنوادخ  هک  اج  نآ  ات  ملاع  ود  ناهن  ادیپ و  رب  دنتسه ،

کشا ناتهاگراب  رد  يراسمرش  تلجخ و  اب  هک  نیا  زا  ریغ  مردام . ای  ردپ  هآ  کشا و  رطاخ  هب  دیاش  هک  دیداد  میافش  هک 
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!! ادخ لوسر  نادنزرف  ای  مراد ، ششخب  تشذگ و  هب  دیما  طقف  دیآیم ؟ رب  هچ  یصاع  نم  تسد  زا  مزیرب ، تمادن 

هچ دشابیم  میگدـنز  یئالط  تاظحل  هک  تعاس  هس  نیا  رد  هک  مدیـشیدنا  هظحل  دـنچ  مراد . تقو  تعاس  هس  زونه  مدرک  هاگن  متعاس  هب 
؟ منک راک 

ردقنآ مورب و  هبوت  نوتس  ياپ  هب  متفرگ  میمصت  ماجنارس  دوب . هتفرگ  نم  زا  ار  ندرک  رکف  يهلصوح  هک  تشذگیم  عیرـس  نانچ  تاظحل 
دیاش ماحدزا  تلع  هب  هبوت  نوتـس  ياپ  هب  ندیـسر  ًالوا  هک  مدیـشیدنا  هار  لوط  رد  مداتفا . هار  ّتین  نیمه  هب  دوش . هتفریذپ  ات  منک  رافغتـسا 

ياهظحل دنک . زاب  هبوت  نوتـس  زا  ار  مبانط  دـیآیم  یـسک  هچ  موش ؟ ربخاب  مرافغتـسا  ندـش  هتفریذـپ  زا  هنوگچ  یناث  رد  دـشابن و  رودـقم 
ممـشچ هک  نایرگ  هدنامرد و  دنریگیم . نم  زا  ار  تصرف  دنراد  دنتکرح و  رد  یمحر  یب  اب  تعاس  ياههبرقع  منک ؟ هچ  ایادخ  مداتـسیا .

. نوبز راز و  متـسشن ، دوب  تولخ  اًلماک  هک  یکی  ياپ  دوب . هدـش  هتـشون  راهطا  همئا  زا  یکی  مان  کی  ره  رب  هک  داتفا  نوتـس  فیدر  کی  هب 
. دنکیم ماهفالک  دراد  دهدیمن ، ندرک  رکف  تصرف  نم  هب  دنکیمن ، محر  نم  هب  مه  کشا 

ساسا هیرگ  هک  نآ  اب  هیرگ . هیرگ و  ياهياه  مه  زاب  ریذـپهبوت و  يا  مدرک . دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  میاهتـسد  تسین . مه  یندـش  مامت 
زا يداعریغ  راتفر  ات  مدروآ  راشف  مدوخب  یلیخ  دوبن . منک  لو  وا  مدوب  هتشادرب  تسد  وا  زا  نم  متـشادن . تسود  اًلـصا  یلو  تسا  رافغتـسا 
ارم دیاب  ایادخ ! متفگ  مدرک و  نامسآ  هب  ور  مامت  تراقح  سامتلا و  اب  مزادنین . هار  يدایرف  داد و  مبوکن و  نوتس  هب  ار  مرس  دنزن ، رس  نم 
ارم هک  نیا  ناشن  ایادخ ! متفگ  ملد  رد  مدناوخ و  زامن  زور  هنابش  کی  عقوت  نیا  تین  هب  ياهدیشخب و  ارم  هک  هدب  مناشن  يروج  یـشخبب و 

دهدیم هزاجا  مکرد  هک  روط  نآ  لقاال  مدروایب . اجب  حیحص  ار  شتعکر  کی  مزامن  زور  هنابش  کی  نیا  زا  هک  تسا  نیا  یشاب  هدیـشخب 
هن
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هک دنک  عقوت  يدح  ات  دراد  قح  مه  یـسک  ره  یلو  تسا  تیاهن  یب  ادخ  تمحر  هک  تسا  تسرد  دـنهدیم . ماجنا  ناکلاس  هک  روط  نآ 

. دراد ار  نآ  یگتسیاش 
ادـخ زا  هک  تسا  نآ  هباشم  نیا  مشاب  زامن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـننام  زامن ، رد  هظحل  کی  یتح  هک  مشاب  هتـشاد  عقوت  رگا  نم 
رییغت نیرتکچوک  دـش  مامت  زامن  زور  هنابـش  کی  لاحره  هب  منکب . اج  زا  ار  زربلا  لابج  هلـسلس  اـت  دـهد  وزاـب  روز  تردـق  نم  هب  مهاوخب 

دنچ مدرکن . تفاـیرد  يزیچ  مدرک ، رارکت  راـب  رازه  ار  باـهو »  » اـی رکذ  مداد و  هیکت  نوتـس  هب  مارآ  تحار و  مدـیدن . مدوخ  رد  یتلاـح 
ار تعاس  دوب و  هتـسب  میاهمشچ  ُدِحاوای »  » رکذ هب  مدرک  عورـش  متفرگ و  تسد  رد  ار  حیبست  مداتـسرف و  تاولـص  دنچ  دعب  ربص و  هظحل 

هظحل کی  رد  هک  متفگ  ردـقچ  منادیمن  متفگ و  متفگ و  ُدـحاوای  ُدـحاوای ، ُدـحاو ، ای  داباداب . هچ  ره  ادـخ ، رب  هاـنپ  مدرکیمن . هاـگن  مه 
. دوب يدعب  دنچ  ياهیاس  لثم  حبش  دیوگیم . رکذ  دراد  هداد و  هیکت  نوتس  هب  هک  مدید  ار  مدوخ  حبش 

يهمادا نمـض  مدرکّتقد ، یلیخ  دناوخیم . رکذ  دراد  هتـسب  نامـشچ  اب  هک  مدرکیم  هاگن  مدوخ  حبـش  هب  متـشاد  یمود ، رفن  لثم  مدوخ 
يهنت زا  هک  یکچیپ  يهتوـب  دـننام  متفرگ و  کـمک  مه  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  یبنلادجـسم  نارئاز  ریاـس  ياـهاعد  زا  رکف  يورین  اـب  رکذ 

رتفد رد  مه  نم  ياعد  نانآ ، شیاین  اعد و  يالبال  رد  دـیاش  ات  مدرک  لصتم  نارئاز  ياـعد  رکذ و  هب  ار  مدوخ  رکذ  دوریم ، ـالاب  ناـتخرد 
رکذ لاح  رد  نانچمه  ار  مدوخ  حبش  هک  تشذگ  هقیقد  دنچ  ای  هظحل  دنچ  منادیمن  دریگب . رارق  تباجا  دروم  ماهتساوخ  دوش و  تبث  قح 

رایـسب دـعب  هب  نآ  زا  کـیرات و  یمک  رتم  ات 20  هلـصاف 10  هب  مه  شفارطا  کیرات ، یمک  حبـش  کیرات ! يارحـص  کی  رد  اـهتنم  مدـید 
. دوب کیرات 

يرتم  15 ياهلصاف 10 - رد  حبش  رس  يالاب  ینارون  يهطقن  کی  هعفدکی 
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یلاله مین  دش . داجیا  حبـش  فارطا  حزق  سوق و  دننام  ینارون  یلاله  مین  کی  تفای و  شرتسگ  فرط  ود  زا  مک  مک  ینارون  هطقن  مدید .

دزیم و سپ  ار  ییانـشور  نآ  ینارون ، یلاله  مین  رد  هدـش  هرـصاحم  کـیرات  همین  ياـضف  یهاـگ  درک . يورـشیپ  حبـش  فرط  هب  ینارون 
یکیرات و نیب  دربن  ياشامت  وحم  یتاـظحل  درکیم . يورـشیپ  یکیراـت  رد  لـاله  مین  یهاـگ  دـشیم و  مک  ینارون  یلـاله  مین  تماـخض 
زا سپ  هک  دنچ  ره  دوبیم ، ییانـشور  رتم   15 هلصاف 10 - هب  حبش  فارطا  دربیم ، نیب  زا  ار  یکیرات  مامت  ییانـشور  رگا  مدوب . ییانـشور 

دیرخ هکم  رد  میرادـهگن  ار  رالد  یقبام 200  : » میوگیم مرـسمه  هب  مدید  هعفدـکی  هک  دـش  هچ  هک  منادیمن  دوب . قلطم  یکیرات  زاب  نآ 
يا مرس . رب  هایـس  كاخ  يا  متفگ (1) 3 . رفک  مه  ًاـعقاو  متفگ ! رفک  متفگ ؛ هک  ار  نیا  تسا » رتنازرا  اـجنآ  رد  یتوـص  ياـهالاک  مـینک 

تسد اب  تخادنا . مماد  هب  ساسح  يهظحل  رد  ناطیش  هلب ، تسا . مولعم  گنج  يهجیتن  يوریم . ناطیش  گنج  هب  یلاخ  تسد  اب  هایـسور 
؟ دش هچ  دش ! هک  دوشیم  نیا  شاهجیتن  نتفر  يرهام  راکبان  گنج  هب  تمحز  هیکزت و  نیرمت و  نودب  یلاخ و 

. تفرگ ناج  ییانشور  لاله  رد  هدش  هرصاحم  طاحم و  یکیرات 
فرط ود  زا  یکیرات  راشف  تفاتش و  هدش  هرـصاحم  یکیرات  کمک  هب  مه  لاله  طیحم  یکیرات  ییوگ  دز و  سپ  دز و  سپ  ار  ییانـشور 

! درب نیب  زا  ار  ییانشور 
ارم ایادـخ  دیـشخبب . ارم  مدرک  ییوررپ  هک  نیا  زا  ایادـخ  مشاـبیم ! مسفن  ناطیـش  دـنب  رد  تراـسا و  رد  زونه  هک  نم  ملاـنب ؟ هک  زا  لاـح 

لقیص ار  ام  رگم  شتآ  نآ  هچ  تسا . تمحر  مه  تخزود  شتآ  میوگب  رگا  هک  شخبب 

تساجبان . دنسپان و  هتفگ  روظنم  - . 1
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. دهدب ام  هب  ار  وت  هاگرد  هب  دورو  یگتسیاش  و  دهد .

يهدروخ تسکـش  کی  دوب . هدـش  کشخ  منامـشچ  مناهد و  درکیم ، درد  تدـشب  میاههقیقـش  مدرگرب . لته  هب  ات  مدـش  دـنلب  میاـج  زا 
! مدوب رصقم 

ادخ يهناخ  هار  رد 

راهان زا  سپ  هک  درک  مالعا  همه  هب  یناحور  میوش . همّرکم  هکم  یهار  میدنبب و  ار  اهلیدـنب  راب و  ات  دـش  فرـص  رتدوز  یمک  رهظ  راهان 
شـسرپ تقو  نآ  ات  هک  مه  يدارفا  زا  دـهدب و  جـح  کسانم  هب  عجار  ار  تاحیـضوت  نیرخآ  اـت  دـنوش  عمج  لـته  تاـعامتجا  نلاـس  رد 

: هیآ هک  مدوب . هدروآ  لمع  هب  یناحور  روضح  رد  ار  زامن  تئارق  راب  کی  اًلبق  نم  دیامن . شسرپ  هدرکن ،
داـی مه  هک  نیا  يارب  متفر و  هبوت  نوتـس  ياـپ  مداد  حیـضوت  هک  يروط  ناـمه  دوـب و  هتفرگ  داریا  نم  هب  ار  ُنیِعَتْـسَن  َكاَّیِإ  َو  ُدـُبْعَن  َكاَّیِإ 
اذل مهدب . ار  جح  کسانم  یهافـش  ناحتما  هک  دوب  هدنام  الاح  مدناوخ . ار  هیآ  نیا  راب   200 مشاب ، هدرک  ار  اههتشذگ  یفالت  مه  مریگب و 

« هدرفم هرمع   » ءازجا هصالخ  یلیخ  مدرک و  یتسدشیپ  اذل  متشاد ، سرت  باوج  لاوئـس و  زا  نوچ  مدناوخ . ار  جح  کسانم  هصالخ  عیرس 
لاوئـس نم  زا  هک  مدادـن  تصرف  وا  هب  متفگ و  شیارب  متـسنادیم  هچ  نآ  متفگ و  اقآ  جاح  يارب  ار  نآ  زا  کـی  ره  طیارـش  تاـبجاو و  و 

زا ار  بوـخ » ًاتبـسن   » زاـیتما مه  هرخـالاب  و  درادیمن ! رب  کـلک  زا  تـسد  مـه  ادـخ  هناـخ  هار  رد  یتـح  تخبدـب  دازیمدآ  هـک  نیبـب  دـنک !
: متفگیم مدوخ  اب  هک  یلاح  رد  مدش . ادج  ناشیا  زا  متفرگ . یناحور  ياقآجاح 

»!؟ ینکیم هچ  طارص  لپ  رس  یتفرگ ! بوخ  ًاتبسن  زایتما  يدرک و  یگنرز  اج  نیا  تخبدب  »
نیشام لیوحت  ات  میتسب  ار  لیاسو  رهظ  زا  دعب  ات 3   2 دودح 5 / تعاس 
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. مدز ار  يراوـلگ  هـنهن  قاـتا  رد  میتـشادرب . هارمه  ار  هـیفچ  کـی  کـنیع و  تعاـس ، جـح ، کـسانم  باـتک  مارحا و  ساـبل  طـقف  میهدـب .

ساسحا مدرب . فک  مه  هقبط  هب  ار  ناش  هیثاثا  و  مدز . رـس  یناـحور  دوخ  هلمج  زا  رفن  ود  هب  دـعب  مدرب . فک  مه  هقبط  هب  ار  شلیدـنبوراب 
. ماهدش بارطضا  راچد  هاگآدوخان  هک  مدرک 

تکرح رهظ  زا  دعب  تعاس 5  سأر  میداد و  اهسوبوتا  لیوحت  ار  هیثاثا  متـشاد . هرهلد  هروش و  لد  دوب . هداد  تسد  نم  هب  موهوم  یـسرت 
روط هچ  هک  خآ  منک ! حبـص  رهـش  رانک  ياهناتـسلخن  رد  ار  یبش  متـسناوتن  روط  هچ  هک  خآ  دوب . كاندرد  میارب  هنیدـم  اـب  عادو  میدرک .
رتدب همه  زا  و  منک . ساسحا  ار  ناماما  يوب  ات  منک ! یط  ار  هنیدم  نیشنهعیش  هلحم  یمیدق و  ياههلحم  اههچوک و  سپ  هچوک و  متسناوتن 

رد شدوخ  تسد  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  ییاههاچ   ) مالـسلا هیلع  یلع  رایبا  ندید  يوزرآ  هک  یلاح  رد  منکیم ، كرت  ار  هنیدم 
زا رفن  دنچ  مدوخ و  يهیثاثا  ندرک  اج  هباج  يارب  شالت  زا  منادیمن  دوب و  هدش  غاد  مندـب  دـنام . ملد  يوت  هدـنک ) هرجـش  دجـسم  یلاوح 
مه دـیاش  متـسنادیمن و  مـه  ار  شتلع  مدوـب و  باـت  بـت و  رد  تروـص  ره  هـب  هرهلد ، سرت و  اـی  و  نـتفرگ ، شود  زا  اـی  هدوـب ، نـیرئاز 

. منزن تلاهج  هب  مهدن و  بیرف  ار  مدوخ  رگا  متسنادیم ،
لمع تقو  هک  ـالاح  یلو  ماهتفرگ ، يرـسرس  ار  نآ  لاـح  هب  اـت  جـح » کـسانم  باـتک  ، » مراد تسد  رد  هک  تسا  یباـتک  نیمه  زا  مـسرت 

هب عجار  شاهمه  هک  ياهحفص  باتک 300  نیا  ماهدرپسن . رطاخ  هب  ماهدناوخن و  ّتقد  اب  ار  نآ  هک  ماهدرک  هابتـشا  هچ  هک  منیبیم  هدیـسر ،
نآ لـصا  سپ  هرّوـنم . هنیدـم  هن  تسا ، همّرکم  هکم  هب  عـجار  شاهمه  هتـشون ! میهد ، ماـجنا  دـعب  هب  نیا  زا  دـیاب  هچ  نآ  جـح و  کـسانم 

اب موشیم ، سوبوتا  راوس  یتقو  تداع  قبط  هک  دوب  نیا  مدصق  لوا  منادیمن . نآ  زا  مه  يزیچ  هک  موریم  ییاج  مراد  الاح  تساج .
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يراک نیلوا  مناوخب و  ار  باتک  دیاب  هک  دیـسر  مرکف  هب  هرابکی  یلو  منک . عادو  اهنآ  اب  منک و  هاگن  ار  اهغاب  اههچوک و  اهنابایخ ، ّتقد 

. تسا مارحا  میهد ؛ ماجنا  دیاب  هک  مه 
قرو ار  باتک  هقیقد .  10 تفگ : تسا ؟ هار  تدم  هچ  میدنبب ، مارحا  دیاب  هک  ییاج  ات  مدیسرپ  دوب . هتـسشن  ولج  یلدنـص  رد  هک  يدرف  زا 

تابحتـسم و تاـبجاو و  هب  عجار  هحفـص  دودـح 70  مدـید  مناوخب ؟ رود  کـی  مناوتیم  اـیآ  سوـبوتا  يوـت  هلـصاف و  نیا  رد  منیبـب  مدز 
هب یهاگن  مدرک و  زاب  ار  باتک  لاح  ره  هب  نک ! مکمک  ایادخ  ماهدرک ! یتلفغ  هچ  مدش . شیوشت  راچد  هعفدـکی  هتـشون ! مارحا  تامّرحم 

: دوب هتشون  هلئسم 5  مدرک . مارحا  تابجاو  تمسق 
مکح هرمع  رد  سپ  دنک  ناربج  ار  نآ  دناوتن  دنک و  لطاب  نآ  ریغ  ایر و  هب  درواین و  صلاخ  تین  هب  ار  جح  ای  هرمع  ناکرا  زا  یضعب  رگا  »

، ...« ار جح  نالطب  مکح  جح  رد  دراد و  ار  هرمع  نالطب 
هنوگچ طارص  لپ  نیا  زا  نک ! مکمک  ایادخ  دیدیمن . ار  طوطخ  هک  نیا  لثم  میاهمشچ  تفر . جیگ  مرس  مدناوخ . راب  ود  یکی  ار  هلئـسم 

!«. نک مکمک  ایادخ  : » متفگ یمارآ  هب  راب  هد  متسب و  ار  میاهمشچ  متسب  ار  باتک  مرذگب !؟
مشچ هب  اههزاغم  رثکا  رد  رس  رب  تاقیم »  » هملک هک  يدایز  ياههزاغم  مه  شفرط  کی  دوب . يدجـسم  دندش ، فقوتم  یلحم  رد  اهسوبوتا 
کی لثم  مدرک  یعـس  متخاب . ار  مدوخ  كاپ  تسا . ندش  مرحم  لحم  هرجـش و  دجـسم  اج  نیا  هک  دش  مالعا  یتقو  وگدـنلب  زا  دروخیم .
مدرک سبح  مه  ار  مرکف  هشیدنا و  منک . تیاعر  ار  شلامعا  ومهبوم  منک و  شوگ  ناوراک  یناحور  ياهفرح  هب  قیقد  ونـش ، فرح  هچب 

، تفریم اههتشذگ  هب  مرکف  هظحل  کی  رد  هاگ  هگ  دنکن . زاورپ  ات  مدرک  سفق  رد  ار  نآ  دهدب . نالوج  متشاذگن  و 
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كوش کی  دندوب . هدش  مرحم  اج  نیمه  رد  هک  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب 

. مدرکیم راهم  ار  رکف  شکرس  بسا  عیرس  یلو  دادیم . تسد  نم  هب 
دنناوتیمن رهوش  نز و  مارحا  زا  دعب  نوچ  : » تفگ یمناخ  هب  تفر و  رتبقع  یلدنص  فیدر  ود  هب  مرـسمه  سوبوتا ، زا  ندش  هدایپ  عقوم 

مه مناخ  میایب ». اج  نیا  مارحا  زا  سپ  ات  مراذگیم  یلدنص  نیمه  يور  ار  مکاس  نم  امش  هزاجا  اب  سپ  دنـشاب ، هتـشاد  سامت  رگیدکی  اب 
.« درادن لاکشا  : » تفگ

، میوش جراخ  مارحا  زا  هک  ینامز  ات  میـشابن  مه  رانک  رد  رگید  هیبلتو  ندـش  مرحم  زادـعب  میتشاذـگ  رارقو  مدرک  یظفاحادـخ  مرـسمه  زا 
زامن ءاسن 8 - فاوط  ریصقت 7 - یعس 6 - فاوط 5 - زامن  فاوط 4 - مارحا 3 - تین 2 - زا 1 - دـنترابع  هک  ار  هدرفم  هرمع  ءزج  ینعی 8 

مدرک و ادخ  هب  لکوت  دنامیم . یقاب  مارحا  رد  درف  دوش  هابتشا  مه  دروم  کی  رد  یتح  رگا  هک  میهد  ماجنا  حیحـص  تقداب و  ءاسن  فاوط 
. منکب ار  راک  نامه  مه  نم  درک ، راک  ره  وا  ات  متفرگ  ار  یناحور  لابند  ریز  هب  رس  مارآ و  دوریم ، ناتسبد  هب  لوا  زور  هک  یکدوک  دننام 

لیلذ هدـنامرد و  ردـق  نیا  هدرفم  هرمع  لامعا  زا  ءزج  کی  ماجنا  رد  ناوراک  یناحور  یهارمه  جـح و  کسانم  باتک  نتـشاد  اب  هک  الاح 
! سردایرف يا  ناگدننکمحر و  نیرتهدننکمحر  يا  مرذگب !! طارـص  لپ  زا  لامعا  همان  اب  اهنت و  کت و  دـیاب  هک  مزور  نآ  رب  ياو  ماهدـش 

. َمیِقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْها 

منامرفب ایادخ !

زکرمت سرت  هرهلد و  اریز  تسین . مدای  هرجش  دجسم  لامعا  زا  دایز 
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ياـهفرح ّتقد  اـب  هک  تسه  مداـی  طـقف  مسیونب . ار  تاـظحل  هک  متـشادن  هارمه  مه  ذـغاک  ملق و  هوـالع  هب  دوب و  هدز  مه  هب  ار  مساوح 

. مدادیم شوگ  ار  یناحور 
لسغ ات  میتفر  ماّمح  شود  کی  هب  ناممادک  ره  دعب  تفگ و  راب  نیمدنچ  يارب  ام ، يارب  ار  نتفگ  کیبل  مارحا و  ياهيراکهزیر  یناحور 

هیلع قداص  ماما  ترـضح  : » دوب هتـشون  مدوب  هدروآ  رفـس  هب  مدوخ  اب  هک  یباتک  رد  هک  داتفا  مدای  میوش . هدامآ  ندـش  مرحم  يارب  مینک و 
ال : » دیامرفب دـنوادخ  میوگیم  کیبل  هک  یتقو  مسرتیم  : » دومرفیم دـیزرلیم و  دـشیم و  نوگرگد  شگنر  نتفگ  کیبل  عقوم  مالـسلا 

«. ْکیََبل
، نآ نتفگ  ضحم  هب  هک  ياهلمج  تسا ! ياهلمج  بجع  تسا ! ییاج  بجع  تسا ! يریطخ  میظع و  هظحل  بجع  تسا ! ياهماگنه  بجع 

نیا ضحم  هب  یلو  درادن ، يراک  وت  هب  یسک  راگنا  یتفگن ، ار  هلمج  ات  دوشیم ! داجیا  تعیبط ، رد  درف ، رد  تانئاک ، رد  اضف ، رد  یبالقنا 
؟ دوشیم هچ  هک  ياو  یتفگ ، هک 

. دوشیم هرافک  ای  مارح و  لعف  بجوم  هابتشا  ره  یهد ، ماجنا  حیحص  اًلماک  ار  هیقب  دیاب 
! یهد ماجنا  حیحص  ار  لامعا  هیقب  ات  دشاب  هتشاد  سامت  وت  اب  دناوتیمن  ترسمه  - 

! ینکب تخرد  زا  یگرب  يرازایب و  ياهشپ  يرادن  قح  رگید  وت  دوشیم و  يرگید  روج  تعیبط  اب  تاهطبار  - 
! يزار بجع  يزمر ! بجع  ییاج ! بجع  ياهلمج ! بجع  يوشیم ! دیدج  لمعلاروتسد  ماجنا  هب  روبجم  ارچ  نوچ و  نودب  - 

منهذ هب  هظحل  کی  رد  متفریم ، مامح  شود  فرط  هب  هک  روط  نامه 

منامرفب www.Ghaemiyeh.comایادخ ! ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


81 ص :
. تسا هدنهدادن  کی  هب  خساپ  عقاو  رد  يرآ ،»  » ینعی رهاظ  هب  هک  کیبل  هملک  هک  درک  روطخ 

! يرآ يرادن ، یکیرش  هک  یسک  يا  يرآ . ایادخ ! يرآ  میوگب  دیاب  نم  الاح  هدرک و  توعد  دوخ  هناخ  هب  ار  هدنب  دنوادخ  اًلثم  ینعی 
. دیزرلیم اًلماک  مندب  ارچ ! منادیمن  مدیشک ! يدایرف  رایتخا  یب 
. دیدیمن ارم  یسک  مدوب و  هدش  مامح  شود  لخاد  هناتخبشوخ 

، متفرگیم شود  هک  نانچمه  دینـشن . ار  مدایرف  یـسک  هک  دـش  ببـس  رگید ، یناوراـک  نتفگ  کـیبل  يادـص  اـهشود و  رـشرش  يادـص 
نم رد  هیرگ  اـب  هارمه  ینورد  يراـجفنا  کـیبل ؛ میوگب  مهاوخیم  هک  نیا  ضحم  هب  مدـید  مریگب . داـی  اـت  منک  رارکت  ار  هلمج  متـساوخ 

رجفنم هتفگن ، ار  کـیبل  هملک  یتـح  زونه  یلو  متفگ ! َل  َل - راـب  دـنچ  منک ! ناـیب  یبوخ  هب  رخآ  اـت  مناوتیمن  ار  هلمج  دوـشیم و  داـجیا 
! نک مکمک  ایادخ  منک ؟ هچ  منادیمن  موشیم !

. منک ادا  ار  هلمج  مناوتب  هک  منک ، یلاخ  ار  ملد  میرگب و  رتشیب  ات  مداد  لوط  یمک  ار  نتفرگ  شود  هدروآ ! ریگ  تقو  مه  هیرگ  نیا  بجع 
. مناوخب رخآ  ات  متسناوت  ار  راب  ود  یکی  هرخالاب  ات  متفگ ، صقان  ار  هلمج  يراب   15 هیرگ 10 - هارمه  شود و  ریز  رد 

ات دـناوخ  ارف  دوخ  دزن  ار  همه  یناحور  دـندوب . هدامآ  درم  رفن  ات 25   20 متـشگرب ، یناحور  دزن  مدیـشوپ ، ار  مارحا  سابل  متفرگ و  شود 
هک ياهلمج  میدرک . رارکت  ار  وا  ياهفرح  هملک  هب  هملک  مه  اـم  همه  تفگ . دـنلب  يادـص  اـب  ار  تین  راـبود  دـعب  دنونـشب ، ار  شیادـص 
 ... هدرفم هرمع  يارب  موشیم  مِرُْحم  سدـقم  ناکم  نیا  رد  ایادـخ ! : » دوب هلمج  نیا  منامگ  هب  یلو  تسین ، مرطاخ  هب  ًاقیقد  تفگ  یناـحور 

« هَّللا یلا  ًاتبرق 
.« دینک رارکت  امش  میوگیم و  ار  کیَّبل  نم  الاح  تفگ : یناحور  دعب 

منامرفب www.Ghaemiyeh.comایادخ ! ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


82 ص :
منکیم رگید  ياهزیچ  هجوتم  ار  مساوح  منزیم ! بیهن  مدوخ  هب  دوشیم . مراک  عنام  هدرک ! ماهراچیب  ًاعقاو  هیرگ  نیا  مدیکرتیم ! متـشاد 
دجـسم لخاد  یناحور ، ياقآ  لابند  هب  دوب  یندـنک  ناج  ره  هب  هرخالاب  منک . ادا  یناحور  ياقآ  هارمه  یبوخ  هب  راب  کی  ار  هلمج  لقاال  ات 

. متفگ کیبل  وت  هب  داد و  مناما  هظحل  کی  لقاال  هیرگ  هک  رکش  ار  ادخ  هآ ! کیَّبل »...  ََکل  َکیرـش  کیَّبل ال  کیَّبل ، مهّللا  کیَّبل ، : » متفگ
صوصخم یهاشداپ  تسوت و  يارب  تمعن  دـمح و  هک  منامرف  هب  تسین ، وت  يارب  یکیرـش  منامرف ! هب  اهلاراب  منامرف . هب  منامرف ! هب  ایادـخ !

 ...! منامرف هب  تسین  تیارب  یکیرش  تسوت ،
نایاقآ فرط و  نآ  اهمناخ  دندوب . هدیـشک  هدرپ  هک  متفر  دجـسم  زا  ییاج  منکن  هابتـشا  رگا  تسین . مرطاخ  يزیچ  ءاشع  برغم و  زامن  زا 

. فرط نیا 
ریغ تلاح  میدش ، طایح  نحـص  لخاد  میتفر و  نوریب  دجـسم  زا  یتقو  هک  مراد  رطاخ  هب  بوخ  ار  نیا  یلو  میدروآ . اج  هب  تعامج  زامن 

هاگن پچ  اههناورپ ، نآ  هب  اههشپ ، نیا  هب  مرادن  قح  الاح  نم  زبس ! هزات و  ياهگرب  اب  تخرد  زا  ولمم  دجسم  نحص  متشاد . یفصو  لباق 
گنادشـش دوریم ، هار  باـنط  يور  هک  يدرف  دـننام  مریگب ... ! ساـمت  منک و  هاـگن  توهـش  اـب  مرـسمه  هب  مرادـن  قح  رگید  ـالاح  منک !

دای هب  ار  تامّرحم  مهد ، ماجنا  مهاوخیم  هک  يراک  ره  و  مشاب ، مراتفگ  راتفر و  لاـمعا و  بظاوم  یلیخ  یلیخ  هک  مدرک  عمج  ار  مساوح 
هناخ ات  میدـشیم  روبجم  عضو  نیا  اب  ًاراچان  ام  دوبن و  سوبوتا  رگا  نم ! يادـخ  هآ  مهد . ماجنا  مراد ، ار  شنداد  ماجنا  هزاجا  رگا  مروایب .

هک ياو  دشیم !؟ هچ  میدرکیم ، یط  زور  ات 30  رد 25  لقادح  ار  هار  رتمولیک  يدنا  دص و  راهچ  و  میورب ، رتش  بسا و  اب  ای  هدایپ و  ادخ 
اطخ يورب و  هار  ترـسمه  هارمه  ناوراـک و  اـب  هارمه  اـهنابایب  رد  زور  ات 30   25 ینیرمت ! بجع  یتضاـیر ! بجع  ًادـج  نآ . ینعی  جـح 

! ربکا هَّللا  ینکن !
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تسا هدرمن  اهدژا 

یمک مسرت  ماهتخیر . نآ  رد  ار  میاـهسابل  هـک  مراد  تـسد  رد  یکیتسـالپ  ياهـسیک  مدرک . كرت  ار  دجـسم  مارحا  ساـبل  اـب  مارآ ، مارآ 
هب مدزن . فرح  سک  چـیه  اـب  موشن . راوس  هابتـشا  اـت  مدرک  هاـگن  ار  نآ  مئـالع  هرامـش و  قیقد  مدیـسر . سوبوتا  هب  تسا . هدرک  شکورف 

یـسک ات  دـنام  یلاخ  مرـسمه  ياج  متفرگ . رارق  مایلدنـص  نامه  رد  دـنزن .» تخاش  هبرگ  هک  ایب  مارآ  ورب ، مارآ  . » مدرکن هاگن  مه  ییاج 
. دوب دهاوخن  مرانکردمرسمه  دوشن ؛ ماجنا  حیحص  وحن  هب  لامعا  ات  رگید  الاح  دنیشنب . رگید 

جنپ دـهد . خر  یهابتـشا  هدرکان  يادـخ  دـنکن  ات  مدرکیمن  هاگن  فرط  چـیه  هب  مدرکیم . رارکت  ار  کیَّبل  بترم  متخادـنا . نییاپ  ار  مرس 
یتـقو اریز  تسا . نسم  ًاتبـسن  دـنمونت و  يدرف  هک  مدـش  هجوتم  منک ، شهاـگن  هک  نیا  نودـب  تسـشن . مراـنک  رد  يدرف  دـعب  هقیقد  شش 

. مدینشیم اًلماک  مه  ار  شندز  سفن  سفن  يادص  مدرک . ساسحا  میاهوزاب  رد  مه  ار  شنت  راشف  تفر و  ورف  یلدنص  تسشن 
: تفگ هک  مدینش  رس  تشپ  فیدر  ود  یکی  زا  ار  مرسمه  يادص  دوب ، تکرح  هدامآ  نیشام  هک  دعب  عبر  کی 

؟ دیدرک راک  هچ  ار  مکاس  منیشنب . امش  يولهپ  میایب  هک  متشاذگ  اج  نیا  ار  مکاس  نم  مناخ ، - 
! رگید یلدنص  دیورب  امش  تسشن ، اج  نیا  دمآ  نم  تسود  مناخ  نیا  منادیمن . - 

؟ تسا اجک  مکاس  سپ  - 
. متشاذگ رتبقع  یلدنص  ار  امش  كاس  - 
؟ تسین مکاس  تسا و  رپ  هک  مه  اج  نآ  - 
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! متسین امش  كاس  لوئسم  هک  نم  منادیم ؟ هچ  نم  - 

؟ ياهتخادنا اجک  ار  مکاس  الاح  ییوگب ، تقو  نامه  یتساوخیم  یتشادن  تسود  رگا  متشاذگ ، اج  نیا  ار  مکاس  نم  اباب ، يا  - 
. سرپب رس  تشپ  مناخ  زا  - 

؟ يدیدن ار  مکاس  امش  مناخ  - 
! رتفرط نآ  شمتخادنا  دوب  اج  نیا  كاس  کی  - 

؟ یتخادنا فرط  مادک  - 
! متخادنا تشپ  نآ  منادیم . هچ  - 

؟ تسا تسرد  راک  نیا  ایآ  متشاذگ . تناما  یلدنص  نآ  يور  ار  مکاس  اهراک ؟ نیا  دراد ، ینعم  هچ  اباب ! يا  - 
. دیشاب تکاس  دیاهدش » مِرُْحم  امش  مناخ  : » تفگ بقع  یلدنص  زا  یمناخ 

؟» دوشیم هچ  مکاس  فیلکت  سپ  : » تفگ مرسمه 
! تسا رد  ریز  هلپ  نییاپ  نآ  منکیم  رکف  دوب . هداتفا  طسو  نیا  كاس  کی  مدید  نم  : » تفگ يرگید  مناخ 

زا يراـشف  مدرک . ساـسحا  مباـصعا  رب  يراـشف  دـش . يرگید  روج  ملاـح  مدرک  ساـسحا  مدادیم ، شوگ  اـهفرح  نیا  هب  اًـلماک  هک  نم 
، لوپ مرـسمه ، فیک  نارگن  دـش . ضوع  معـضو  هظحل  کی  رد  لاح  ره  هب  میوگب ؟ هچ  منادیمن  اـی ...  ناطیـش و  اـی  هراـّما  سْفن  بناـج 
ار مرـسمه  كاس  ارچ  مناخ  نآ  مداد ؟ تلاح  رییغت  ارچ  نم  مداد ! تلاح  رییغت  دوز  هچ  هک  هآ  مدش . نآ  تایوتحم  ریاس  کنیع و  تعاس ،

مناخ نآ  اب  مدرگرب و  هک  ملیام  الاح  ددرگیمرب ! ناطیش  دوز  هچ  دادیب ! داد و  يا  دناشن !؟ شرانک  رد  ار  شتسود  درک و  ترپ  يرانک  هب 
لوبق وت  رگم  يدشن !؟ مرحم  وت  رگم  اباب ، هک  منک  ثحب  ّرج و 

تسا هدرمن  www.Ghaemiyeh.comاهدژا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


85 ص :
یناطیش لیم  مدز و  بیهن  مدوخ  هب  یلو  يداد ؟ ماجنا  ارچ  ار  تشز  راک  نیا  دنیشنب ؟ وت  دزن  دیایب  ندش  مرحم  زا  دعب  مرسمه  هک  يدرکن 

راگنا هماّول  سفن  هراّما و  سْفن  درک . ماهسوسو  دنام و  مدوجو  رد  ناطیش  یلو  متفگن . يزیچ  مدنادرگنرب و  ور  مدرک . بوکرس  ار  منورد 
! رتذفان رتيوق و  هراّما  سْفن  مه  دیاش  دنربارب و  ناسنا  رب  ذوفن  ورین و  رظن  زا 

: تسا هتفگ  هک  دمآ  مدای  انالوم  رعش  زا 
تسا هدرسفا  یتلآ  یب  مغ  زا  ؟ تساهدرمیکوا تساهردژاتسفن ،

وج بآ  یمه  تفر  وا  رما  هب  هکوا  نوعرف  تلآ  دبایب  رگ 
دنز نوراه  دص  یسوم و  دص  هاردنک  ینوعرف  داینب  وا  هگ  نآ 

هتفر ورف  دوخ  بلاق  رد  یمک  طقف  دریمیمن . یهافر  تاـناکما  همه  نیا  اـب  مه  نآ  یتراـیز  رفـس  هتفه  ود  یکی  اـب  هک  اـم  نورد  ياـهدژا 
ای هدنب و  رگا  تسا . مزال  رتشیب  ًاتبسن  ینامز  دایز و  تضایر  جنر و  دریمب ، اهدژا  هک  نیا  يارب  درادیمرب . رـس  يرگنلت  كدنا  اب  تسا و 

دهـشم زا  نامترفاسم  تعاس  راهچ  طقف  هک  نیا  ياج  هب  دنکیم ، ترپ  ياهشوگ  هب  ار  يرئاز  یتناما  كاس  مارحا  سابل  رد  هک  مناخ  نآ 
، امرگ امرـس ، میدـشیم ، راچد  دایز  ياهترارم  اهیتخـس و  اب  هار  رد  ام  دیـشکیم و  لوط  لاس  کی  ات  هام  شـش  دـشکب ، لوط  هّدـج  هب 
هب نم  تقو  نآ  و  درمیم . ام  نورد  ياهدژا  هک  دیاش  میدرکیم ، سمل  ار  رگید  لکـشم  اهدص  یکیرات و  ییاهنت ، یگنـشت ، یگنـسرگ ،

رارق دوـخ  نورد  ياـهدژا  ریثأـت  تحت  یگداـس  یتـحار و  نـیمه  هـب  مـه ، مناـخ  نآ  مدـشیمن و  یتحاراـن  راـچد  ماهیثاـثا ، يارب  یتـحار 
. تفرگیمن

يادـص رگید  تخاتیم . شیپ  ادـخ  هناخ  يوس  هب  کیرات  تولخ و  ینابوتا  رد  دـش و  جراخ  اـهغاب  رهـش و  هدودـحم  زا  مکمک  سوبوتا 
مرسمه
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ود مهم  ءایـشا  مامت  هک  یلاح  رد  دـنامب ، درـسنوخ  مارآ و  تسناوتیمن  وا  هنرگو  تسا  هتفای  ار  شکاـس  هک  مدرک  ناـمگ  مدینـشیمن . ار 
. متشگرب ماهیلوا  لاح  هب  ًاددجم  ات  مدوب  خزرب  تلاح  رد  هقیقد  دیاش 20  تفرگ . مارآ  مکمک  نورد  ياهدژا  دشاب . هتفر  تسد  زا  نامرفن 

دندزیم لابلاب  اههتشرف 

دوب و بش  بش ! دوب و  ارحص  ارحص ! دوب و  ارحـص  نابوتا ، زا  رترود  یمک  تفریم . شیپ  تعرـس  اب  راومه  فاص و  ینابوتا  رد  سوبوتا 
هروـک زارف  رب  هتـشرف  نارازه  درکیم ! اـنعم  ار  زمر  زار و  نارازه  توکـس  درکیم ! داـیرف  توکـس  زمر ! نارازه  دوـب و  بـش  زار ! نارازه 

هیلع یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ادخ ، یعقاو  ياههدنب  ادخ ، نانامهیم  نیرتیمارگ  يراگزور  هک  ییاههار  دندزیم ! لاب  لاب  اههار ،
ًاعقاو ناشکیَّبل  دنتفاتشیم و  شیوخ  دوبعم  يوس  هب  هناقشاع  توبن  كاپ  هرجش  مالـسلا و ...  هیلع  نیـسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  مالـسلا ،

هن هک  ياو  دص  و  ياو ، يا  دـنکیم . تسمرـس  ار  اهنآ  دـسریم و  ناگتـشرف  ماشم  هب  اههار  نیا  رد  زونه  اهنآ  رطع  يوب  دوب . کیَّبل  هک 
یمک لقاال  هک  شاک  دـننک . كرد  نم  زا  رتشیب  يزیچ  دنرفـسمه  نم  اـب  هک  ناـنآ  هک  منکیمن  مه  ناـمگ  منکیم و  كرد  يزیچ  نم 

رب راوس  اههار  نیا  زا  هک  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ریاس  مالسلا و  هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  مدیمهفیم  مدرکیم و  كرد 
رکف هچ  دـنتفریم ، دوبعم  يوس  هب  اهریـسم  نیا  زا  هتفه  دـنچ  اـهترارم  اهیتخـس و  لـمحت  اـب  هقوذآ  نیرتـمک  اـب  هداـیپ  ياـپ  اـی  رتـش و 

ار ماینادان  منک و  توکس  منکیم  رکف  مارحا . سابل  رد  مه  نآ  دندیـشیدنایم ؟ هچ  هب  تشذگیم ؟ هچ  ناش  ياههشیدنا  رد  دندرکیم ؟
ریز دراوم  تیاعر  شاهمزال  نارکیب ، سونایقا  نیا  زا  یتشگنا  رـس  ندرک  رت  نافرع و  رحب  نیا  زا  یکدـنا  كرد  مرتنیگنـس . مرادـب ، ناهن 

: تسا
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. مدروآیم اج  هب  حیحص  ار  نآ  تامدقم  مامت  رفس  يادتبا  رد  رگا 
. متشاذگیم رانک  ار  اهیگتسبلد  قیالع و  مامت  رفس  عورش  رد  رگا 

. دیشکیم لوط  رتشیب  ای  هام و  شش  ترفاسم  رگا 
. مدیشکیم یباوخ  رادیب  يدایز  ياهبش  ترفاسم  لوط  رد  رگا 

. مدشیم ناگراتس  هام و  رفسمه  يدایز  ياهبش  رگا 
. مدرکیم رکفت  نآ  هرابرد  مدرکیم و  روبع  يدایز  ياهناتسروگ  رانک  زا  رگا 
. مدرکیم قّمعت  شاهرابرد  مدیدیم و  ار  كورتم  ياهخاک  اهژد و  عالق ، رگا 

. مدرکیم سمل  ار  یگنسرگ  تضایر و  جنر و  هام  شش  لقادح  رگا 
. مدرکیم قیرط  یط  هام  کی  نتفگ  کیبل  زا  سپ  مارحا و  سابل  اب  رگا 

. مدرکیم ارجا  ًاقیقد  ار  تامرحم  مامت  هام ، کی  رگا 
. ممهفب كدنا  رایسب  دنچ  ره  يزیچ  هک  تشاد  لامتحا  تقو  نآ 

ًالامتحا دنتشاد ، ییاهرگا »  » نینچ رگا  مه  اهمناخ  نآ  مدشیمن و  بارطضا  شیوشت و  راچد  ًاروف  نامكاس  ندش  مگ  رطاخ  هب  تقو  نآ 
. دندرکیمن ترپ  ياهشوگ  هب  ار  نامكاس 

دوب زاب  هناخ  برد 

، هتشذگ نیرئاز  همه  دیاش  و  هارمه ، نیرئاز  مه  دیاش  میاهدرک ، یط  ار  هکم  هب  هنیدم  هار  زا  یمین  دودح  هک  دادیم  ناشن  مئالع  اهولبات و 
نم ارچ  منادیمن  یلو  دوش . نشور  ادخ  يهناخ  هب  ناشمـشچ  هک  دننکیم  يرامـش  هظحل  یعقوم  نینچ  رد  هدنیآ ، نیرئاز  مامت  مه  دـیاش 

نتفر ادخ  يهناخ  هب  تسار  ایآ  هک  مدیشیدنایم  نیا  هب  مدیشیدنایم . رگید  يزیچ  هب  هراچیب ،
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؟ تسین تراسج  يرسدوخ و 

؟ مراد ار  فرشت  نیا  تیحالص  نم  ایآ  و 
؟ ییآ هناخ  نورد  هک  يدرک  هچ  هناخ  نورب  وت  دسرپب : هک  تسین  ياهدننک  لرتنک  ایآ  و 

؟ دنزب دنیآیم ، زار  هگاشامت  هب  هک  ینامرحمان  هنیس  رب  ات  دیآیمن  یبیغ  تسد  ایآ  و 
کی رد  تافرع ، هب  دـنربب  ار  ام  شاک  تسا . هداد  ادـن  ار  همه  وا  تسا ! زاب  همه  يور  هب  ادـخ  يهناـخ  برد  تسین . نینچ  هک  ًارهاـظ  یلو 

یه میشیدنیب و  میشیدنیب ، ادخ ، هب  تقلخ ، زار  هب  نایاپ ، زاغآ و  هب  مینک . رکف  ات  دنهدب  تصرف  دنراذگب و  نامدوخ  لاح  هب  عیـسو  تشد 
. میشیدنیب

دنتـشگرب نایفارطا  متـسیرگ ، ياـهياه  راـیتخایب ، ناـهگان و  هک  دوب  تقو  نآ  تشاد . مهاوخن  یتصرف  نینچ  اًـلعف  هک  تخبدـب  نم  یلو 
؟ منک هیرگ  تسیابیمن  رگم  ارچ !؟ منادیمن  دندرک ! مهاگن 

. میوش هدایپ  ماش  فرـص  يارب  هک  دـندرک  مالعا  دوب . بش  دودح 8  تعاس  منکیم  رکف  دـندرک . فقوت  یناروتـسر  يولج  رد  اهسوبوتا 
. متشادن تسود  ًاعقاو  ای  مدزیم  لوگ  ار  مدوخ  منادیمن  متشادن . تسود  اًلصا 

ار مرـسمه  رود  زا  مدـش . هدایپ  لاح  ره  هب  مدوب . بلاط  رتشیب  ار  ندـش  قرغ  توکـس  رد  اهتعاس  و  یکیراـت ، ارحـص ، رد  فقوت  ًارهاـظ 
لیوحت ياچ  ناویل  کی  فرـصم و  رابکی  فرظ  رد  اذغ  هتـسب  کی  دوب . هدرک  ادیپ  ار  شکاس  وا  سپ  دوب . شتـسد  رد  شکاس  هک  مدید 

! ... غاد ياچ  مرن و  مرگ و  ياذغ  دوب ، ولپ  سدع  مدش . ندروخ  اذغ  لوغشم  متفر و  ياهشوگ  هب  و  متفرگ ،
بـش هتفه ، ود  لقاال  هک  یتقو  مه  نآ  تسا ؟ هدوب  هچ  راهطا  همئا  توبن و  نادناخ  ياذغ  تبترم ، یمتخ  ترـضح  ياذغ  اهلا ! راب  ایادخ !

نیا زور  و 
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قشاق هس  ود  طقف  هک  ار  میاذغ  دنتشاد !؟ یجح  هچ  اهنآ  میراد و  یجح  هچ  ام  دندرکیم ؟ یط  تقـشم  جنر و  اب  ار  اهارحـص  اهتشد و 

مدرکیم رکف  اقآ  جاح   » مدیسرپ متسشن و  شرانک  رد  متفر ، ناوراک  یناحور  دزن  رتفرط  نآ  زیم  شش  جنپ  متـشادرب و  مدوب ، هدروخ  ار 
تلم نیا  رگم  اـباب ، هن  : » تفگ دـیدنخ و  دوش ». ماـمت  لاـمعا  اـت  میناـمب  لـسغ  وضو و  اـب  تسیاـبیم  میتسب  مارحا  هک  هرجـش  دجـسم  رد 

ار میاذـغ  فصن  هزات  مه  رهظ  مدروخ ، قشاق  راـهچ  هس  طـقف  سرت  زا  نم  شتـسار  اـقآجاح  متفگ : دـنراد ». هگن  ار  ناـشدوخ  دـنناوتیم 
«. ینکیم تیاعر  ار  اهزیچ  نیا  هک  دهدب  تریخ  ادخ  : » تفگ دیدنخ و  اقآجاح  مدروخن ، زورما  اًلصا  مه  هباشون  مدروخ ،

: تفگ هچ ؟ دش  لطاب  وضو  یلیلد  هب  هار  نیب  رگا  اقآ ، جاح  : » مدیسرپ
، دیریگب تراهط  دیناوتیم ، امـش  اج  نآ  رد  لته و  میوریم  ادتبا  میوریمن . ادـخ  هناخ  فاوط  هب  هک  هرـس  کی  ام  درادـن ، لاکـشا  اًلـصا 

کی رد  فرـصم  رابکی  فرظ  نامه  اب  ار  هیقب  مدروخ . ولپ  سدع  زا  مه  رگید  قشاق  دنچ  مدرک و  ادیپ  تأرج  دیریگب . وضو  دـینک  لسغ 
هارمه هک  متخادنا  مرسمه  هب  یهاگن  رود  زا  متخادنا . دندوب ، هدناشوپ  یهایس  کیتسالپ  اب  ار  نآ  هک  هلابز  لطس  رد  مدیچیپ و  کیتسالپ 

. تفرگیم ییاچ  تشاد  رگید  مناخ  دنچ 
. مدیـسرت تامّرحم  زا  تسا ، رتهب  هک  نیا  لثم  مشاب  اهنت  لفاغ ، لد  يا  متفگ : یلو  میروخب . مه  اـب  ار  ياـچ  شراـنک و  مورب  مدوب ، لـیام 

هـشیدنا رد  یلو  دیآیم ، ناسآ  نابز ، هب  ادخ ! يهناخ  يدـعب  هاگلزنم  الاح  میداتفا . هار  دـنوش ، راوس  ناوراک 19315  درک  مالعا  وگدـنلب 
. دهدیمن دق  روعش  دجنگیمن ،

هیلع و هللا  یلص  دمحم  ریبکت  هن  و  مونـشیم ! ار  کئالم  لاب  يادص  اههراتـس و  حیبست  هن  منکیم و  كرد  يزیچ  شکیدزن  نامـسآ  زا  هن 
، نابایب ياهگیر  دوب ! متراقح  نآ  مدرکیم و  كرد  كدنا  رایسب  مه  نآ  زیچ و  کی  طقف  ار . مالسلا  هیلع  یلع  ار ! هلآ 
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نینچ رگا  دوب . نینچ  شاک  هک  مدرک  رکف  دـندزیم ! دایرف  ار  تراـقح  همه ، همه و  ناـمیا ، قشع و  بش ، توکـس  ارحـص ، سخ  راـخ و 

هابتـشا هک  منکیم  رکف  مه  زاـب  متـسین ، تروص  نیا  رد  هک  رون ، نارکیب  رد  متـسه  ياهیاـس  دـیاش  مدـشیم . راودـیما  مدوخ  هب  زاـب  دوـب ،
. ّولغ منکیم و 

هناـخ هب  رگید  تعاـس  کـی  رگا  متـسنادیمن  درکیم . مک  ار  ندرک  رکف  تصرف  تفریم و  ولج  ات 110  دودح 100  یتعرـس  اب  سوبوتا 
نآ هب  ار  مدوـخ  هدرک و  ور  هطقن  نآ  هب  مدرک ، ساـسحا  مبلق  رد  ار  ینـشور  هطقن  کـی  طـقف  منک ؟ راـک  هچ  میوـگب و  هـچ  مـسرب  ادـخ 

کی هک  تسا  نیا  هن  رگم  يدرگیمرب ! وا  يوـس  هب  یتـسه و  ادـخ  زا  هک  تـسا  نـیا  هـن  رگم  تخبدـب ! ربـخیب  يا  هـک  مدرک . شوـخلد 
، کیَّبل ربکاهَّللا ، ربکاهَّللا ، تسا ! عیسو  ادخ  دوخ  هزادنا  هب  ادخ  تمحر  هک  تسا  نیا  هن  رگم  و  سونایقا ! رد  روانـش  یتسه ، بآ  لوکلوم 

. کیَّبل ََکل  َکیرش  کیَّبل ال  کیَّبل ، مهّللا 
یلاـخ هیرگ  زا  هک  متـسیرگ  ردـق  نآ  مدـناشوپ و  ار  متروص  تسد  ود  اـب  مدروآ . رد  ار  هیفچ  دوـب ، مهارمه  هک  ياهسیک  زا  مدـش و  مخ 
کیَّبل همه  هک  نیبب  ار  اههراتـس  هاـم و  نیبـب ! ار  رـشحم  نیبـب ! ار  ارحـص  تسا ، نتفگ  کـیَّبل  تقو  تسین . ندرک  هیرگ  تقو  ـالاح  مدـش .

. وگب کیَّبل  طقف  مه  وت  دنیوگیم !
نابز کی  طقف  متـسین ، مسج  مرادـن و  نزو  اًلـصا  هک  مدرکیم  ساسحا  مدـش ، هصالخ  منابز  رد  مدوخ  متفگ . کیَّبل  یه  متفگ و  کـیَّبل 

. تفگیم کیبل  هک  مدوب 
هک ملاحـشوخ  منکیم ! تارذ  همه  ریبکت  اب  هارمه  ار  مریبکت  هک  ماهدش  دنمتداعـس  ردق  هچ  دوب ! ابیز  ردـق  هچ  دوب ! شخبتّذـل  ردـق  هچ 

هیلع هللا  یلص  دمحم  کیَّبل  رجاه ، کیَّبل  میهاربا ، کیَّبل  تسا . کیََّبل  زا  رپ  هک  ییاضف  رد  میوگب . کیَّبل  هک  تسا  هداد  هزاجا  نم  هب  ادخ 
کیبل ناگراتس ، کیبل  اهنامسآ ، کیبل  هلآ ، و 

دوب زاب  هناخ  www.Ghaemiyeh.comبرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


91 ص :
. نایشرف نایشرع و  کیبل  و  اههوک ، کیبل  نیمز ، کیبل  اهناشکهک ، کیبل  اههموظنم ،

ِضْرَْألا ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  ُحِّبَُسی 
دایرف ارحـص  توکـس  هدش ، هناوید  مبلق  تسا ، هدنامن  یقاب  ادـخ  يهناخ  هب  رتشیب  تعاس  مین  رثکادـح  هک  دادیم  ناشن  هداج  رانک  يولبات 

اب دوب  هتـشرف  شاهمه  هک  تسین  یکیرات  مونـشیمن ! نم  هک  هدرک  رک  ار  نایکالفا  شوگ  حـیبست ، داـیرف  تسین ، توکـس  تسا . نایـسدق 
هتفراو مرادن . ار  نآ  تیحالص  ًاعقاو  هک  نم  مشاب ؟ هدنمرش  دیاب  ردق  هچ  ياهتفریذپ ؟ ارم  ًاعقاو  وت  ایادخ  ماهتخاب ! ار  مدوخ  هایـس ! ياهلاب 

ار یئاعد  دـیاب  دـیاین  دـنب  ناـبز  هک  نیا  يارب  میوشیم . رتکـیدزن  میراد  ادـخ  يهناـخ  هب  میوگب ! منادیمن  مه  يزیچ  گـنم ! جـیگ و  و 
ًاعقاو ار  مدوخ  راب ،  20 راب ،  10 راب ، ِمیِحَّرلا 2  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  میوگیم  مناوـخب ! هچ  منادیمن  یلو  مناوـخب .

. ماهتخاب
ندید هزاجا  وت  ایادخ  ماهداتفا ! سفنسفن  هب  دسریمن ! مبلق  هب  یفاک  نژیـسکا  ییوگ  متـسب . ار  منامـشچ  هظحل  دـنچ  نک ! مکمک  ایادـخ 

مشچ تسا . يدنمتداعس  تیاهن  مه  ود  ره  یتسرفیم ؟ مغارـس  هب  رگید  هظحل  دنچ  ات  ار  لیئارزع  بانج  ای  و  یهدیم ؟ نم  هب  ار  تاهناخ 
وگدنلب يادص  ولبات و ...  غارچ ، لنوت ، میتشذگ ، رهش  یناتسهوک  مخ  چیپ و  زا  هَّللامسب . مه  زاب  دوشیم ، هدید  رهش  ياهغارچ  مدرک ، زاب 

يراـگزور ًاـمتح  و  هّرد ! کـی  هـطقن  نیرتنییاـپ  رد  تساـجک ؟ رد  تـسا ! کـیدزن  ادــخ  يهناـخ  مـه ! رــس  تـشپ  نـیرئاز  تاولــص  و 
شاک ادـخ ! ینامهم  هب  نم  نیا  و  نم ، ینامهم  هب  مه  اب  همه  یلاحـشوخ ! سرت و  بارطـضا ! ناجیه  هدوب ! مه  رهـش  هلحم  نیرتنیـشنریقف 

زا ار  مبلق  هَّللاتیب ، ندید  هظحل  رد  ای  رهش و  نیا  يادتبا  رد  متسناوتیم 
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قح نم  یلو  دوش . هیدـه  ادـخ  هب  هک  تسا  نآ  رتزیچان  بلق  هک  مرح . نابهگن  ناگتـشرف  هب  منک  هیدـه  منک . هیدـه  مرواـیب و  نوریب  هنیس 

! ربکاهَّللا ربکاهَّللا ! منکب ! مرس  زا  ییوم  رات  مریگب و  ار  منخان  مرادن  قح  یتح  نم  منکب . يراک  نینچ  مرادن 
. تسا هتفای  شهاک  سوبوتا  تعرس  دوشیمن . عطق  نیرئاز  ریبکت 

« ءارمألارصق : » دوب هتشون  مدناوخ  ار  ییولبات  هرجنپ  زا  دندرک . فقوت  اهسوبوتا  کیراب  بیشارس و  ياهچوک  رد  ماجنارس 

ملاع قشع و  زکرم  رد 

اب مدش ، ورهبور  مرسمه  اب  تعاس  دودح 4  زا  دعب  مدرب . لته  نلاس  هب  متفرگ و  لیوحت  سوبوتا  زا  ار  ملیدـنبوراب  تسا . بش  تعاس 11 
قاـتا هک  مدرک  شهاوخ  داد  نم  هب  ار  یقاـتا  دـیلک  ناوراـک  ریدـم  یتـقو  منکن . یهن  رما و  هک  مدوب  بظاوـم  یلیخ  میدرک . تبحـص  مه 

رد مدرب و  الاب  اههلپ  زا  عیرـس  ار  يراولگ  هنهن  مدوخ و  هیثاثا  میـشاب . مه  هیاسمه  ادخ  يهناخ  رد  ات  دهدب  يراولگ  هنهن  هب  مه  ار  مرواجم 
ار دیلک  درک و  زاب  نام  يارب  ار  قاتا  برد  لته  رگراک  منزن . فرح  یسک  اب  ناکمالایتح  منک و  راک  عیرس  مدرک  یعس  متشاذگ . اهقاتا 

. داد ناملیوحت 
لته زا  متـسه . قاربق  رایـشوه و  اًلماک  تسین . لبق  تعاس  کی  لثم  رگید  الاح  متـشاد و  یلاح  بجع  وضو . مه  دعب  مدرک و  لسغ  عیرس 

دودح هک  مرح  ات  لته  زا  ناوراک . یناحور  یتسرپرس  هب  نایاقآ  ناوراک و  ریدم  یتسرپرس  هب  اهمناخ  دش . هتـسد  ود  هورگ  میدمآ . نوریب 
نآ رد  هک  یناتسرامیب  مان  نابایخ و  مسا  ریـسم و  لته و  یناشن  درک . فقوتم  ار  دارفا  راب  دنچ  ناوراک  ریدم  دوب ، رتمک  ای  رتمولیک و  کی 

يدرف رگا  ات  داد  رکذت  دارفا  هب  دوب ، نابایخ 
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، موش باهتلا  ناجیه و  راچد  هک  نیا  زا  رتشیب  مارحلا  هَّللاتیب  ات  لته  هلـصاف  رد  ددرگرب . لته  هب  دـنک و  ادـیپ  ار  شهار  دـناوتب  دـش ، مگ 
هچ وا  ات  مدوب  یناحور  رـس  تشپ  مدق  هب  مدـق  دوب . هتفرگ  یـشیپ  تاساسحا  ناجیه و  رب  بارطـضا  سرت و  مدوب . مراتفر  لامعا و  بظاوم 

! داتفا ادخ  هناخ  هب  ممشچ  میدش . مارحلادجسم  لخاد  زیزعلادبع  کلم  رد  زا  یبتکم ، هچب  کی  لثم  دیوگیم ، هچ  دنکیم و 
، مـهد ماـجنا  حیحــص  قـیقد و  ار  لاـمعا  دـیاب  نـم  رخآ  دـشاب ، ناـحتما  زا  سرت  دـیاش  هدرب !؟ متاـم  ردـق  نـیا  ارچ  نـک ! مـکمک  ایادـخ 

رگید يزیچ  مه  دیاش  موش و  طلسم  متاساسحا  رب  دش  ببس  ناحتما  زا  سرت  نیمه  و  دروآ . دهاوخ  راب  هب  تبیصم  مهابتشا  نیرتکچوک 
تسا نامه  تسا ! نامیا  قشع و  زکرم  تسا ! ملاع  زکرم  تسا ، ورهبور  کنیا  هچنآ  هک  دیسریم  اج  نیا  ات  ملقع  هنرگو  منادیمن  نم  هک 

ار شبحاص  دنتـسیایم و  شفرط  هب  زور  ره  ملاع  هشوگ  راهچ  زا  هک  تسا  ناـمه  دـنزیم . رتهب  ناـمبلق  میتسیایم  وا  فرط  هب  یتقو  هک 
رب مه  ناربمایپ  یتح  هک  تسا  ناـمه  نیا  دـیباوخ ! وا  هب  ور  دـیاب  مه  گرم  زا  دـعب  یتح  هک  تسا  ناـمه  دـننکیم ! هدجـس  دنیاتـسیم و 

تردق ناوت و  نم  مهد . ماجنا  حیحـص  ار  لامعا  مهدب و  شوگ  طقف  منک و  توکـس  دیاب  دناهداهن ! كاخ  رب  یگدـنب  یناشیپ  شاهناتـسآ 
. مرادن تیفرظ  نیا  زا  رتشیب  و  مهد . ماجنا  ار  ملامعا  اًلعف  مرادن . ار  نآ  كرد 

ادـخ هناخ  نحـص  رد  مدـق  میدـناسر و  نایاپ  هب  ار  دجـسم  هلپ  نیرخآ  هک  یماگنه  مداد . ماجنا  ّتقد  اب  تفگ ، هچ  ره  ناوراـک  یناـحور 
! ینکن هابتـشا  شاب  بظاوم  هک  مدز  بیهن  مدوخ  هب  یلو  منک  نیرفآ  ناج  میلـست  ار  ملباقان  رایـسب  ناج  اج ، نامه  تشاد  اج  هک  میتشاذگ 

لباقم ار  اهتسد  میداتسیا ، ادخ  يهناخ  هب  ور  درک و  عمج  دوخ  درگرب  ار  ام  ناوراک ، یناحور  دورو ، يادتبا  رد 
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94 ص :
. میدرک رارکت  مه  ام  دناوخ و  ار  ترایز  نیا  وا  میدروآ ، تروص 

میهاربا یلَع  ُمالَّسلا  هلآو - هَّللا  ِلوسَر  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا  َءاش  امَو  ِهَّللا  َنِمَو  هَّللابَو  هَّللا  ِمِْسب  ْۀـُتاکََرب - َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَرَو  ُّیبَّنلا  اهُّیا  َکیَلَع  ُمـالَّسلا 
نم لاح  ره  هب  هدناوخیم !؟ اعد  هچ  ياهظحل  نینچ  رد  ادخ  لوسر  دوخ  ایآ  هک  دیسر  مرکف  هب  هلُـسُر . هَّللا و  ِءایبنا  یلَع  ُمالَـسلا  هَّللا  ِلیلَخ 
. رتشیب هن  رتمک ، هن  میوگب ، تفگ ، یناحور  هچ  ره  هک  تسا  نیا  طقف  مفیلکت  منک . رظن  راهظا  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  هک  متسین  يدح  رد 
یلاح مدوب ، ياهدنک  رس  غرم  ياهدجس ! هچ  مدرک ! هدجس  میورب ، هدجس  هب  هک  داد  روتسد  یناحور  میدش ، نحـص  لخاد  مدق  دنچ  یتقو 

اریز مزابب ، ار  مدوخ  ای  موش و  نوگرگد  متـشادن  تسود  یلو  مدرکیم . هک  شاک  منک و  یهت  بلاـق  دوب  هدـنام  مک  هک  مدوب  هدرک  ادـیپ 
زا دـعب  مدرکیم . لمع  یناحور  ياههتفگ  قبط  دـیاب  طقف  طـقف و  دوبن . بساـنم  ندیـشیدنا  اـی  تاـساسحا و  داـیرف  ندینـش  يارب  تصرف 

! نامحر يا  راّفغ ! يا  هک  دوب  راگدرورپ  شـشخب  وفع و  بلط  متجاح  نیلوا  دیهاوخب . تجاح  دـنوادخ  زا  الاح  تفگ : یناحور  هدـجس ،
موس تجاح  ریذپب و  تاهناخ  هب  ارم  رگید  راب  کی  لقاال  ایادخ  تدوخ ، هناخ  ددجم  ترایز  مود  تجاح  زرمایب . شخبب و  ارم  میحر ! يا 

؟ دوب هچ  هک  مدرک  شومارف  ًادعب  ار 
، يرمع هک  يزیچ  نآ  ادخ ! يهناخ  رود  هب  فاوط  فاوط . نآ ، نیرتصخاش  دـیاش  جـح و  کسانم  ءزج  نیمود  يارب  میدـش  هدامآ  الاح 

تین مدومن ، ناوراک  یناحور  هجوتم  ار  ساوح  گنادشـش  مدرک و  بوکرـس  ار  باهتلا  روش و  تدـش  هب  مدرکیم . ار  هظحل  نآ  يوزرآ 
يادص اب  ام  توافت و  یمک  اب  دـناوخ . رابود  مه  ار  فاوط  تین  کنیا  میدرک . رارکت  ام  توافت و  یمک  اب  راب  ره  دـناوخ ، رابود  ار  مارحا 

یلاح رد  میدرک ، رارکت  دنلب 
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95 ص :
منکیم فاوط  ایادـخ ! : » مییوگب اًلثم  دـنلب  يادـص  اب  هملک و  هب  هملک  ار  تین  ام  هک  هتـشادن  یموزل  مدرک  هعجارم  باـتک  هب  هک  ًادـعب  هک 

« هَّللا یلا  ًاتبرق  هدرفم  هرمع  يارب 
زارد دـنوادخ  اب  تعیب  تمـالع  هب  ار  اـهتسد  میداتـسیا . دوسا  نکر  طـخ  رد  همه  دـش . زاـغآ  تکرح  نیرتشخبتذـل  نیرتهوکـشاب و 

، زاغآ زا  لوا ، زور  زا  دنیوا ! تعیب  رد  همه  دـندوب ! هدرک  تعیب  همه  دـندرک ! تعیب  همه  درک ! تعیب  وا  مدرک ! تعیب  نم  ربکاهَّللا ! میدرک !
. تسا رارکت  رد  رارکت  کی  نیا  دنیوا و  تعیب  رد  زیچ ، همه  همه ، وا ، نم ، دبا ، ات  لزا ، زا 

. مدرک عمج  ار  مساوح  دـنک ، روبع  باـنط  يور  زا  تسا  رارق  هک  یـسک  دـننام  ًاـنیع  تاـساسحا و  هیلک  بوکرـس  اـب  دـش . عورـش  فاوط 
هنت رثا  رد  یهاـگ  مدرکیم . رارکت  ار  یناـحور  ياـهفرح  تاـکرح و  وم  هب  وـم  منکن . اـطخ  مدوـب  بظاوـم  یناـحور  رـس  تشپ  تسرد 

یناـحور هب  ار  مدوخ  زاـب  لکـش  ره  هب  مدـشیم و  نارگن  تخـس  هک  داـتفایم  هلـصاف  یناـحور  نم و  نیب  رتـم  ود  یکی  نارگید  ندروـخ 
نیا یلو  مرخآ ، رفن  هشیمه  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تسین . مقالخا  ءزج  نتفرگ  یـشیپ  نتخادنا و  ولج  ار  دوخ  ندز و  هنت  ًالوصا  مدـناسریم .

. دهدن خر  یهابتشا  کسانم  ماجنا  رد  هک  مدوب  نارگن  یلیخ  نم  یلو  دنتشادن . یسرت  دندوب و  دلب  نارگید  دیاش  درکیم . قرف  هلئـسم  اج 
یبرم روتـسد  هب  شوگ  ًاقیقد  دیاب  دـنک و  روبع  یبانط  يور  زا  دـهاوخب  دـشاب و  هتفرگ  شود  هب  ار  رفن  دـنچ  هک  یـشان  درف  کی  لثم  ًانیع 

. دنکیم دوبان  ار  نارگید  دوخ و  دنک  تلفغ  هظحل  کی  یتح  رگا  هک  دهدب 
سرت هک  یلاح  رد  دش . مامت  حبص   1 تعاس 5 / رد  ءاسن ، فاوط  زامن  ءاسن و  فاوط  ریصقت ، یعـس ، فاوط ، زامن  فاوط ، رود  هرخالاب 7 

هب طقف  هدرفم  هرمع  کسانم  ماجنا  تدم  مامت  رد  دوب و  هتشک  ار  متاساسحا  مامت  هابتشا  زا 
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96 ص :
. ناسنا رب  زیچ  ندش 24  مارح  ینعی  ندنام !! یقاب  مرحم  ینعی  اطخ  کی  هک  مدیشیدنایم  نیا 

دنناوخب لته  رد  ار  حبص  زامن  ات  دربیم  لته  هب  ار  اهنآ  دنتسه  هتسخ  یلیخ  اهمناخ  نوچ  هک  داد  عالطا  ناوراک ، ریدم  حبـص ، تعاس 2 
. منک فاوط  تحار  لایخ  اب  متسناوتیم  متشادن . مه  یسرت  الاح  متشاد  تقو  تعاس  ود  دودح  حبص  زامن  ات  دنباوخب . دعب  و 

موّیق ای  ّیَح  ای 

نوریب مارحا  زا  لاح  دش و  مامت  هدرفم  هرمع  کسانم  تابجاو  ادخ  هنارکش  هب  هک  مدرکیم  تیاضر  يزارفارـس و  ساسحا  فرط  کی  زا 
هب راو  یطوط  ار  هدرفم  هرمع  ءزج   8 هراچیب ! تخبدب ، يا  هک  درکیم  ینیگنـس  مدوجو  رد  موهوم  يدرد  یمغ و  مه  یفرط  زا  ماهدـمآ و 
رد شاهناخ  هک  وا  دـهدیم ؟ شوگ  ملد  درد  هب  ادـخ  زا  رتهب  یـسک  هچ  میوگ ؟ هک  اب  ار  درد  نیا  مه  یتسار  يدـیمهف ؟ هچ  يدروآ ، اـج 

تسد منیبب . رتهب  ار  ادخ  يهناخ  رد  ات  مدرک  اجهباج  ار  مدوخ  یمک  مدوب . میهاربا  ماقم  تشپ  تسا ! هتفریذپ  ارم  هک  وا  تسا ، یمدق  دنچ 
ادیپ ياهلمج  ات  مدروآ  راشف  مرکف  هب  منزب  فرح  مناوتیم  هن  مدـلب و  یفرح  هن  دـمآ . شوج  هب  مندـب  نوخ  مدرک . دـنلب  نامـسآ  يوس  هب 
ورف ار  مضغب  مداتـسیا و  ادـخ  يهناخ  رد  هب  ور  لـباقم و  اـهتسد  هظحل ، دـنچ  مدیـشوجیم . يروجدـب  میوگب . ادـخ  لـباقم  رد  هک  منک 

. میوگب ياهملک  مناوتب  ات  مدروخ 
 ... ْموُّیَقلا یَّحلا  هیرگ ... )، ياهياه   ... ) َوُه ّالا  هیرگ )...  ياهياه  نورد و  راجفنا   ) َهلا ـال  هَّللا  متفگ : اذـل  نآرق . دوخ  زا  رتهب  یمـالک  هچ 

راک ره  ِضْرْالا  ِیف ...  ام  َو  ِتاومَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ٌمَون  َو ال  ٌۀَنِس  ُهُذُخأتال  هیرگ ) هیرگ و  مه  زاب  )
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97 ص :
. مدش مارآ  یمک  دعب  متسیرگ . عبر  کی  لقادح  متسیرگ . هچ  هک  ياو  دش !؟ رگم  میوگب ، ار  هملک  نیرخآ  مدرک  هک 

فاوط هک  الاح  ردام . تین  هب  یکی  ردـپ و  تین  هب  یکی  مدرک ، فاوط  مه  رابود  مدـناوخ ، تیحت  زامن  تعکر  دـنچ  مدرک ، رارکت  ار  هیآ 
. منکیمن مه  کش  اًلصا  مرادن . یسرت  منک ، کش  هک  نیا  زا  دوب ، هدش  ناسآ  رایسب  میارب 

رد مناوخیم  ار  ربکاهَّللا  لّوا  طوش  رد  مریگیم . کمک  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  ترـضح  تاـحیبست  زا  ماهدرک ، تسرد  مدوخ  يارب  یلومرف 
مدید بسانم  دیـسر و  منهذ  هب  هک  هلمج  ره  تسا  طسو  طوش  هک  مراهچ  طوش  رد  هَّللاناحبـس  مّوس  طوش  رد  ارهَّلل و  دـمحلا  مود  طوش 

مالـسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  تاحیبست  ًاددجم  هدنامیقاب ، طوش  هس  رد  مّویق » ای  یح و  ای   » و میحر » ای  نمحر و  ای   » ای و  هَّللا » الا  هلا  ال   » لثم
. دوشیم فرطرب  اًلماک  فاوط  کش  زا  سرت  بیترت  نیدب  و  منکیم . رارکت  بیترت  هب  ار 

نیح رد  هک  دوب  هدرک  ماهتـسخ  ناـنچ  باـهتلا  روش و  داـیز ، هیرگ  یباوخیب ، مدوب . هتـسخ  یلیخ  مروخیم ، ولت  ولت  مراد  مدرک  ساـسحا 
الاح ماهتـشاذگ ، طارـص  لپ  زا  ماهدرک ، لو  ار  ناوراک  ریدـم  یناحور و  رگید  الاح  متفیب . نیمز  مهاوخیم  هک  مدرکیم  ساسحا  فاوط 
مدق  20 - 10 تفگ : تفرگ »؟ وضو  دوشیم  اجک  اهرب  رود و  نیا   » مدیـسرپ رفن  کـی  زا  منکب ؟ هچ  هک  مریگب  میمـصت  مدوخ  دـیاب  رگید 

. تسا مزمز  بآ  ترس  تشپ 
! ياهناسفا بآ  مزمز ! بآ  و  ییاج ! بجع  متفر . بقع  هب  يرتم   15 عیرس 10 - مدرکیمن . ار  شرکف  اًلصا  يریگب ! وضو  اج  نآ  یناوتیم 

متفر داد ! افـص  ور  تسد و  تفرگ ! وضو  دروخ ! بآ  دوشیم  ناوارف  هچ  رایتخا و  رد  تحار  هچ  ناـهج ! بآ  نیرتسدـقم  سدـقم ! بآ 
نکمم ایآ  هن ؟ ای  مریگب  وضو  مناوتیم  ایآ  وضو  نتشاد  اب  هک  مدرک  کش  منک ، وضو  دیدجت  هک 
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98 ص :
. درادن یلاکشا  هَّللاءاشنا  هک  مدرک  عناق  ار  مدوخ  دشاب ؟ هتشاد  لاکشا  تسا 

کی زا  رتمک  : » تفگ میراد » تقو  ردق  هچ  حبـص  زامن  ات   » مدیـسرپ رفن  کی  زا  مدش ، ریجآ  یمک  متـسش ، مه  ار  میاهاپ  دعب  متفرگ  وضو 
. مرب رس  هب  هشیدنا  رکفت و  رد  مه  ار  یقیاقد  ات  متسشن  ناتسبش  فارطا  هلپ  يور  متفر  تعاس »

درکیم فاوط  مه  هبعک 

اجک ات  یلو  منکیم  هاگن  طقف  منکیم . هاگن  ماهتـسشن و  ینوتـس  هب  تشپ  مجنپ  ای  مراهچ  هلپ  يور  رب  فاوط . نیا  تسا  ياهماگنه  بجع 
؟ منیبیم

. ماهشیدنا نهذ و  هاتوک  عاعش  هزادنا  هب  طقف 
شیپ لاس  دص  زا  لاح ؟ هب  ات  لاسراپ  زا  لاح ؟ هب  ات  بشید  زا  یک ؟ زا  دنخرچیم ! دنخرچیم و  یقاتا  درگرب  شوپ ، دیفس  ناسنا  نارازه 

؟ لاح هب  ات 
نودـب هطقن ! کی  درگ  رب  بایـسآ  گنـس  لثم  سارخ ! کی  لثم  دـنخرچیم . ناـنچمه  لاـح  هب  اـت  و ...  لاـح ؟ هب  اـت  شیپ  لاـس  رازه  زا 

هکلب درادن . تباث  ياهطقن  هک  تسا  دابدرگ  کی  نیا  دخرچیم ! نیمز  هک  دـنخرچیمن  دارفا  هک  ییوگ  ربکاهَّللا ! زامن ! تقو  رگم  فقوت !
؟ طوش تفه  دنخرچب ! دیاب  زیچ  همه  سک و  همه  درادن . ینعم  توکس  نوکس و  اًلصا  دنخرچیم و  همه 

!؟ ربکا طوش  تیاهنیب 7  ای  و  طوش ؟ تیاهنیب  تفه  طوش ؟ رازه  تفه  طوش ؟ داتفه 
زا کی  ره  دننکیم . فاوط  دـنخرچیم و  همه  هک  ییایـسآ  نآ  ییاقیرفآ ، نآ  خرچ ، راهچ  رب  راوس  نز  نآ  ییاصع ، درم  نآ  لوا : طوش 

اهدرایلیم عون ، ره  زا  اهمتا و  عاونا  زا  دنتـسه ، ياهعومجم  دوخ  ناشدیفـس ، هایـس و  گنر  اـب  ناـشخرچ ، راـهچ  اـب  ناـشیاصع ، اـب  اـهنآ 
، یفاطم و  نورتکلا » ، » دراد ياهدننک  فاوط  هتسه .»  » دراد ياهبعک  متا ، ره  هک  درایلیم ،
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99 ص :
و دننکن . مگ  هار  دنوشن و  نادرگرس  دنهدب و  وا  هب  تعیب  تسد  ناقشاع ، ات  ادخ ، هدنیامن  تسا  ياهبعک  هتسه ، ره  تکرح .» هیال  رادم و  »
زا رتارف  تسا !؟ هدنهد  ناکت  ردقچ  تسا !؟ زیگناتفگش  ردقچ  ناحبس ! يادخ  تباین  هب  دننک . فاوط  صخـشم ، يرادم  رب  و  شدرگرب ،

. هشیدنا لقع و 
ًاقیقد هیال . کی  رد  هک  طخ  کی  رد  ًاقیقد  هن  زکرملادحتم ، ياهریاد و  ياهریسم  تسا ! ریسم  دنچ  هک  تسین  ریسم  کی  اهنورتکلا  فاطم 
کی رد  هک  تسین  رادـم  کی  رد  یلو  تسا ، صخـشم  يریـسم  رد  شخرچ  هب  فلکم  هک  نیا  نیع  رد  رئاز  هک  ادـخ ! هناخ  فاطم  دـننام 

رد تسادخ  هدنیامن  زین  نآ  هک  هبعک  مان  هب  يروحم  درگ  رب  اهناسنا  نیا  هعومجم  فاوط . تلوهـس  يارب  تسا  یفاطعنا  نیا  و  تسا . هیال 
. دنخرچیم ياهریاد  ریسم  رد  زور  هنابش  ره  دنراد ، رارق  یکاخ  هرک  نیا  حطس  رب  هک  مه  هبعک  دوخ  اهناسنا و  نیا  دنفاوط .

هموظنم رازه  یـس  و  شاهداوناخ ، دیـشروخ و  دننکیم ! فاوط  دیـشروخ  درگرب  مه  یـسمش  هموظنم  رگید  تارک  نآ  و  یکاخ ، هرک  نیا 
!! دننکیم فاوط  ار  رگید  ياهبعک  رگید ، یفاطم  رد  رگید ،

ربا نیا  دـننکیم ! فاوـط  ار  رگید  ياهبعک  رگید ، یفاـطم  رد  رگید  ناـشکهک  نارازه  اـب  دراد  رارق  نآ  رد  اـم  نـیمز  هـک  ناـشکهک  نـیا 
. دننکیم فاوط  ار  رگید  ياهبعک  رگید  ناشکهک  ربا  نارازه  اب  دوخ  دراد  رارق  شناشکهک  کی  رد  مه  ام  یکاخ  نیمز  هک  ناشکهک 

، دوشن هدـید  مشچ  هب  دـیاش  مه  زاب  مینک  رتگرزب  راب  دراـیلیم  دـنچ  رگا  هک  یفاـطم  رد  شدوجو  تاّرذ  تسد ، هب  اـصع  درمریپ  نآ  سپ 
یفاطم رد  درمریپ  دوخ  نامزمه  و  ربکاهَّللا ! رون ! تعرـس  اـب  یتعرـس ؟ هچ  اـب  مه  نآ  ار ، راـگدرورپ  دـننکیم . حـیبست  دـننکیم و  فاوط 

! ار ملاع  راگدرورپ  دنکیم  حیبست  و  دنکیم ! فاوط  ار  ادخ  هناخ  رتمدص ، دودح 
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100 ص :
رد لاس  نویلیم  دصیس  ره  یسمش  هموظنم  اب  هارمه  دخرچیم و  دیشروخ  درگرب  راب  کی  یلاس  یکاخ  هرک  نیا  هارمه  رگید  یفاطم  رد  و 

دکار و تسین . تباث  مه  فاطم  تسام . كرد  مهف و  زا  جراخ  هک  یفاطم  رد  دخرچیم ! ناشکهک  ربا  رد  ناشکهک  اب  هارمه  ناشکهک و 
رد شخرچ  فاوط ! رد  فاوط  دـنکیم ! فاوـط  مه  هبعک  دوـشیم . فئاـط  مه  فاـطم  دوـشیم . رتگرزب  دوـخ ، وا  تسین . تکرح  یب 

کی رد  ناشکهک  ربا  کی  تسا . راک  عورش  نیا  هزات  هَّللاناحبس ! ربکاهَّللا ! هبعک ! فئاط  دوشیم و  فئاط  هبعک  قشع ! رد  قشع  شخرچ !
! هَّللاناحبس ربکاهَّللا ! میلست ! زجع و  دایرف  دادعا  و  دنزیم ! تراقح  دایرف  لقع  ینامز ؟ هچ  رد  دنک و  یط  ار  رتمولیک  درایلیم  دنچ  فاوط 
!؟ دوش ءاضرا  ات  دشاب !؟ هداد  ماجنا  لماک  فاوط  ات  دنزب ، دیاب  رود  نویلیم  دص  دنچ  و  رود ؟ دص  دنچ  رود ؟ دنچ  ناشکهک  ربا  کی  هزات 

راک هچ  منادیمن  دروآیم ! شوج  دراد  مزغم  ربکاهَّللا ! ربکاهَّللا ! دوش !؟ قحلم  ادـخ  هب  ات  دـشاب !؟ هداد  ماجنا  لماک  ار  دـنوادخ  حـیبست  ات 
اهلاوئس نیا  مدرکیم و  ینابرق  ار  مدوخ  مگرهاش  عطق  اب  نم  دوب و  زاجم  ندرک  ینابرق  دوخ  هک  شاک  مشکب ! راوه  مشکب !؟ دایرف  منک !

. دادیمن مجنر  ردق  نیا 
ربکا و طوش  کی  تسا ، طوش  کی  اهنیا  همه  هزاـت  تسا !؟ ردـق  هچ  سوناـیقا  تسا . سوناـیقا  زا  ياهرطق  دـسریم  منهذ  هب  هک  هچ  نآ 
کش و شعوقو  رد  هک  ياهعقاو  نآ  دـهدیم ، يور  هعقاو  نآ  تفگ ؛ خـساپ  تانئاک  کـیبل  هب  دـنوادخ  دـش و  لـماک  فاوط  هک  هاـگنآ 

هکلب تسین . ناهج  نایاپ  هک  زور  نآ  ربکاهَّللا ! ربکاهَّللا ! ددرگیم ، هتفاکـش  نامـسآ  دنوشیم و  وحم  اههراتـس  هک  زور  نآ  تسین . دـیدرت 
کی نایاپ  تسا ، طوش  کی  نایاپ  نیا  هزات  دش ، وا  زیچ  همه  هک  یتقو  دش ، انف  دنوادخ  رد  زیچ  همه  هک  یتقو  تسا ! طوش  کی  نایاپ 
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101 ص :
. تسا هرود  کی  نایاپ  تسا ، هلحرم 

، دنکیم هدارا  دنوادخ  تسین ، ادخ  زا  ریغ  زیچ  چیه  هک  یتقو  دوشیم  زاغآ  هنوگچ  هک  دنادیم  یـسک  هچ  دش . دـهاوخ  زاغآ  مود  طوش 
درایلیم کی  لقادـح  شزور  ره  هک  زور  شـش  رد  نیمز  تفه  نامـسآ و  تفه  دـهدیم ! يور  یمیظع  راجفنا  دوشیم ! وشب و  دـیوگیم 

زور نآ  هزات  دوش ! رارقرب  اهنامـسآ  دنلب  زا  رتو  مظن  دنریگ و  رارق  دوخ  هدش  باسح  رادـم  رد  هام  دیـشروخ و  اهدرایلیم  هک  نیا  ات  لاس !
! ربکاهَّللا ون ! زا  يزور  ون ، زا  زور  ًاددجم  تسا . طوش  تیاهن  یب  زا  رگید  طوش  کی  زاغآ  تسا ! شیادیپ  حبص  دوش ، رارقرب  مظن  نیا  هک 

هرجنح نآ  اـب  دـننک و  روبع  نآ  زا  اـهناشکهک  هک  هدـب  نم  هب  ياهرجنح  اـی  و  میوـگب ! وـت  نأـش  رد  ياهلمج  اـت  نک  مکمک  اراـگدرورپ 
! میوگیم نایذه  مراد  هَّللارفغتسا ! و  ربکا ! هَّللا  دفاکشب ! ار  اهنامسآ  مریبکت ، مدایرف ، میادص ، ات  ربکاهَّللا »! : » میوگب

 ... هبعک و هدنز ، دوجوم  ماجنارس ، و  یلوکلوم ، یمتا ، ًاددجم  دش ، عورش  شاهدارا  نامرف و  هب  مود ، طوش  هک  تقو  نآ  بلطم ، رس  میایب 
مادـک يوس  هب  ربـکاهَّللا !! ریـسم !؟ مادـک  رد  یک !؟ اـت  حـیبست ! حـیبست و  فاوط ، فاوـط و  شخرچ ، شخرچ و  هدـش  باـسح  یمظن  رد 

تاذ زا  يادـج  یفدـه  هک  ياهتفگ  تدوـخ  ینادیم ، تدوـخ  طـقف  اـهتکرح ! همه  كرحم  يا  تیاـغ !؟ تـهج و  مادـک  هـب  فدـه !؟
هک ياهتفگ  تدوخ  ياهدـیرفاین ! فدـه  یب  هچیزاـب و  ار  ناـهج  ماـظن  هک  ياهتفگ  تدوخ  ینادیم ! تدوخ  يرادـن ، شیوـخ  دودـحمان 
هَّللا : » میوگیم تشیاتـس  رد  دنادیمن . مه  سکچیه  منادیمن و  هک  منم  نیا  ياهدیرفاین ! هدوهیب  تسه  نآ  رد  هچ  نآ  نیمز و  نامـسآ و 

هایـس و نآ  زا  ییاصع ، درمریپ  نآ  زا  نم ، زا  تدوخ  یلو  دنکیم !؟ كرد  ردـقچ  ماهراچیب  لقع  رگم  ربکا »!؟ ردـقچ  ربکا !،  » یلو ربکا »!
يا ریذپب ، دیفس  نآ 

درکیم فاوط  مه  www.Ghaemiyeh.comهبعک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


102 ص :
! عناق يا  هدنریذپ !

ترس هناش  منز  مزود  تقراچترکاچ  نم  موش  ات  ییاجک  وت 
تکیاج (1) 4 مبورب  دیآ  باوخ  تقوتکیاپ  ملامب  مسوب  تکتسد 

اهناشکهک موقلح  زا  دیآیم ! حیبست  يادص  اههمه ! يا  دینک ، شوگ  تسا . مک  دـیزیرب ، کشا  مه  تمایق  ات  رگا  نایرگ ! ياهمشچ  يا 
رپ شرع  تسا و  حـیبست  کی  یتکرح  ره  يدایرف و  ره  تخرد ! نآ  كریجریج ! نآ  بسا ! نآ  درم ! نآ  موقلح  زا  هاـم ! نیمز و  موقلح  زا 

! ... هَّللا الا  هلا  نا ال  دهشا  ربکاهَّللا ... ! ربکاهَّللا ! تسا . حیبست  زا 
رد یـشوج  بنج و  دوب . هدش  حبـص  زامن  دیـسریم . شوگ  هب  مارحلادجـسم  ياههتـسدلگ  اههرانم و  زا  هک  دوب  نذؤم  يادـص  رگید  نیا 

يور رب  هک  دوب  تعاس  کی  دودح  موش ، تسار  متـسناوت  تمحز  هب  مدـش . دـنلب  میاج  زا  دـندرک . اج  هباج  ار  دوخ  دـش ، داجیا  تیعمج 
نآ يادخ  نآ  ادخ ، يهناخ  رد  يور  هب  ور  تسرد  مدناسر ، زامن  فص  هب  ار  مدوخ  دوب ، هتفرگ  مندـب  مدوب ، هتـسشن  تکرح  نودـب  اههلپ 

میداتسیا و فیدر  هب  اقیرفآ  زا  ًالامتحا  ياهدنب  مپچ  تمس  رد  ایـسآ و  قرـش  زا  ياهدنب  متـسار  تمـس  رد  ینینچ ! نیا  ياهناخ  رد  ینانچ ،
هچ هک  هآ  ادـخ ! يهناخ  رد  يرتم   20 هلـصاف 15 - هب  مه  نآ  بجاو  زامن  نیلوا  دش . زاغآ  حبـص  زامن  میدرک و  میظنت  رادم  رد  ار  نامیاپ 

. رکش ار  ادخ  تشاد ! یفیک 
وحم مداد و  هیکت  ینوتس  هب  فقسم  تولخ و  ياج  رد  متفر و  الاب  اههلپ  زا  متشگرب ، بقع  هب  يرتم  مدوب 50  هتسخ  رایسب  دش ، مامت  زامن 

ياشامت

يونثم  - 1
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103 ص :
. مدرکیم هاگن  طقف  هتسخ  جیگ و  توهبم و  تام و  مدش ، ناگدننکفاوط 

، تضایر مزلتسم  ندش  هدیشخب  ای  دنوشیم و  هدیشخب  ناگدننک  فاوط  نیا  مامت  ایآ  هک  دوب  نیا  درکیم  روطخ  منهذ  رد  هک  يزیچ  اهنت 
. تسا یصاخ  ناگدنب  راک  هک  تسا  یصاخ  ياههمانرب  هثاغتسا و  تدابع ،

رد نانیـشنرس  دـندوب . تکرح  رد  وس  کی  هب  قیاق  يدادـعت  هک  متفای  ياهناخدور  رانک  رد  ار  مدوخ  هاگان  هک  تشذـگ  ياهقیقد   20 - 15
زا دـندوب و  هتـسشن  رازنـش  کشخ و  نیمز  يور  رب  يدارفا  هناخدور  زا  ياهلـصاف  رد  یلو  دـندزیم  وراپ  اشطعاو  دـندوب  هنـشت  هک  یلاـح 

هچنآ اب  اهلایخ  نیا  هک  متسنادیمن  مدمآ  مدوخب  یتقو  دندشیم ، باریـس  دندیـشونیم و  بآ  دوب  ناشرانک  رد  هک  یکچوک  ياههمـشچ 
؟ هن ای  تشاد  یطابترا  تشذگیم  منورد  رد 

دیشک جنر  دیاب 

. مدناسر ءارمالارصق  مان  هب  هجرد 3  لته  هب  ار  مدوخ  حبص  زامن  زا  دعب 
، دوب هدـنام  یقاب  هناحبـص  عورـش  هب  یتعاس  مین  زونه  تسا . یلکـشم  راک  نتـشاد  نت  رب  مارحا  سابل  هک  ًاعقاو  مدروآ . رد  ار  مارحا  ساـبل 

مرح هب  قافتا  هب  درک . رادیب  ارم  مرسمه  تعاس 10  مدیباوخ . مدروخ و  لاقترپ  ددع  کی  مرادن ، ار  یباوخ  رادیب  تعاس  مین  تقاط  مدـید 
کی دنوادخ  هک  نیا  تین  هب  لماک  فاوط  کی  مینک . فاوط  تحار  لایخ  اب  میریگب و  ار  رگیدـمه  تسد  میتسناوتیم  رگید  الاح  میتفر .

ینعی 7 فاوط  زا  روظنم  ردام . يارب  ار  موس  فاوط  ردـپ و  يارب  ار  مود  فاوط  میداد . ماجنا  دـنک ، بیـصن  ار  شاهناخ  ترایز  رگید  راـب 
. دشاب رود  فاوط 7  دیاب  درادن و  ینعم  ردام  تین  هب  رود  کی  ردپ و  تین  هب  رود  کی  دناهتفگ  اهیناحور  هچ  نآ  قبط  هنرگو  طوش 
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104 ص :
هدنب میدوب ، هدیدن  ار  رگیدمه  هتـشذگ  بش  تعاس 11  زا  طقف  هک  نآ  اب  میدـش . ورهبور  يراولگ  هنهن  اب  هعفد  کـی  رهظ  ياـهیکیدزن 

ياههلپ يور  دوب . هدـنام  رهظ  زاـمن  هب  ياهقیقد   20 دندش . بجعتم  نایفارطا  هک  درک  فعـش  یلاحـشوخ و  راهظا  ام  ندـید  زا  نانچ  ادـخ 
هس تفرگیم ، هزور  هک  دوب  زور  راهچ  يراولگ  هنهن  مینزب . یپگ  مه  اب  مه  میریگب و  یگتسخ  مه  ات  میتسشن  ناتسبش  هب  فرـشم  دجـسم 

: مدیسرپ هکم . رد  مه  زورما  هنیدم ، رد  زور 
هب رگا  هک  ماهدرک  رذـن  متـسه ، تخبدـب  لازریپ  کـی  نم  ناـج ، هنهن  : » داد خـساپ  تسین ». حیحـص  هک  نتفرگ  هزور  هخآ  يراوـلگ  هنهن  »

رتمک رطاخ  هب  اما  دـنکیمن ، مباذـع  نتفرگ  هزور  رطاخ  هب  وا  مسانـشیم ، ار  مدوخ  يادـخ  نم  مریگب . هزور  مدـمآ ، ادـخ  يهناخ  ترایز 
ات دتفیب  تمحز  هب  دیاب  مدآ  دننکیم ، عنم  ارم  ردق  نیا  ارچ  مریگب ، هزور  مراد  تسود  سکیب  لازریپ  نم  دنکیم . مباذـع  ندرک  تدابع 

.« مشکب ار  ادخ  راز  یلیخ  دیاب  نم  دوش ، یضار  وا  زا  ادخ 
هب ات  دنیبب  جنر  دنک و  هبوت  وا  ات  دوب ، یهلا  تیشم  مه  نیا  هک  دندرک ، طوبح  اوه  مدآ و  هک  دش  بوخ  هک  دنکیم  روطخ  نهذ  هب  یهاگ 

رگا دروآ ، تسد  هب  ات  دشکب  جـنر  دـیاب  ناسنا  دـنبای ، یلاعت  دوعـص و  ناشتادابع  رادرک و  لمع و  اب  دـیاب  شنادـنزرف  وا و  دـسرب . لامک 
، ییانـشور یکیرات و  تلالـض ، تیاده و  داد . تسد  زا  نامراوگرزب  دج  هک  روطنامه  دـهدیم  تسد  زا  مه  نازرا  دروآ  تسد  هب  نازرا 

. دنک باختنا  يرایشوه  شالت و  اب  دیاب  هک  تسا  ناسنا  نیا  تسه و  هشیمه  رش ، ریخ و  یلاعت ، طوبه و 

گرزب زار 

هک هلاقن  کی  ًانیع  متخادنا . ناگدنیآ  ناگدنور و  هب  یهاگن  مدرک . کشخ  ار  متروص  رس و  هیفچ  اب  مداد  مل  یتحار  ياج  افص  يدنلب  رب 
دوریم و (1) 5

. 1384 ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 هشیدنا ، حبص  یناخرف ، یناضمر  نیسح  - 1
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هوک نآ  زا  یکی  نآ  دوشیم و  ریزارـس  فرط  نآ  هب  دشورخیم و  دـشوجیم و  هوک  نیا  زا  یکی  هک  هناخدور  ود  بآ  ای  و  ددرگ . یمرب 

: هک متسنادیم  شاک  دهدیمن ، دق  مروعش  فرط . نیا  هب 
؟ تسیچ لمع  نیا  هفسلف  - 

؟ رتشیپ ای  شیپ و  لاس  دصراهچ  رازه و  زا  هدش ؟ زاغآ  ینامز  هچ  زا  - 
؟ هتفریم دصقم  مادک  هب  وس و  مادک  رجاه  - 

؟ هدیودیم رجاه  هک  تسا  ییاج  نامه  ایآ  دننکیم ؛ هلوره  هک  اج  نآ 
، هتفریم بآ  لابند  هتـشاذگ و  گنـس  کی  هانپ  رد  هّرد  نییاـپ  نآ  رد  ار  شاهچب  هک  اـهنت  نز  نآ  رخآ  دـشاب . يروط  نیا  دـیاب  یکی  نیا 

. دسرب بآ  هب  رتدوز  ات  هدیودیم  هدیودیم ، هدوب  راومه  ًاتبسن  هک  هدیسریم  هّرد  هت  هب  یتقو  ًامتح 
نتفگ يارب  یفرح  ياهلمج ، ياهملک ، شاک  مفابب . ياهفـسلف  مدوخ  يارب  يروج  متـسناوتیم  لقاال  شاک  یمک ، لقاال  متـسنادیم ، شاک 

نیا يور  رب  همـسجم  کی  لثم  منک . تحار  ار  مدوخ  مزیرب و  کشا  دوخ  ینادان  هب  ات  مترپ  هلحرم  زا  ردقچ  متـسنادیم  شاک  متـشادیم .
؟ تسا رجاه  جنر  رطاخ  هب  همه  نیا  ایآ  دیآیم  دوریم و  هلاقن  همست  نیا  دیآیم ! دوریم و  هناخدور  هک  منیبیم  ماهتسشن و  گنس 
نایادـگ هک  نز ! نیرتبیرغ  نیرتهدـنامرد ، نیرتسکیب ، نیرتریقف ، باسح  کی  هب  يرـصم ، ًالامتحا  يزینک  تسیک !؟ رگید  رجاـه  نیا 

راوخریـش هچب  رگا  دنراد ، هک  یهانپرـس  دنراد ، هک  یبآ  نان و  لقاال  ام  نایادگ  دنتـسه . هدازهاش  وا  لباقم  رد  ام ، رهـش  هچوک  هلحمرس و 
، كانتـشحو يامرگ  رد  كانلوه ، فوخم و  ياهرد  رد  رجاه ، یلو  دـننکیم  ادـیپ  یهانپرـس ، یکمک ، یتیامح ، ًامتح  هک  دنـشاب ، هتـشاد 

! ریصب ٌمیلع و  هَّللاو  هتفریم ؟ اجک  هب  راوخریش  كدوک  کی  اب  طقف  اهنت ،

گرزب www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


106 ص :
نیسح مالـسلا ، هیلع  نسح  مالـسلا ، هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یتح  هک  تسا  یماقم  رد  هدیـسرن ! هک  اجک  هب  رجاه  نآ  الاح 

!! دننکیم فاوط  شاهناخ  درگ  رب  مالسلا  اهیلع  ارهز  مالسلا ، هیلع 
هن دننکیم ! فاوط  شاهناخ  درگ  رب  هکئالم ، یتح  اههکلم و  كولم و  ناهاشداپ ، نیطالـس ، راب ! اههد  هک  رابود  هن  راب ، کی  هن  بجعّللای !

! دبا ات  لاس ! نارازه  راب ! نارازه  هک  رابود ، هن  راب ، کی 
... ؟ هزادنا هب  گرزب  يزار  تسا ! هتفهن  راک  نیا  رد  يزار  بجع 

رگا تسا ! ادخ  تمحر  هزادـنا  هب  زار  نیا  میوگب : مهاوخیم  مشاب ! هتفگ  هابتـشا  مسرتیم  یلو  شنیرفآ  زار  هزادـنا  هب  میوگب  مهاوخیم 
تمظع میوگیم  مهدیم و  تأرج  مدوخ  هب  یلو  مسرتیم ! مه  زاب  شیدـنیب . زار  نیا  هب  ینک  كرد  ار  ادـخ  تمحر  دودـح  یهاوخیم 

. متسنادیم هک  شاک  منادیمن . منادان ، ردقچ  یلو  منادان  هک  منکیم  رکف  نم  تسا . نم  ینادان  هزادنا  هب  زار  نیا 
لامعا نیرتسدـقم  زا  یکی  یعـس  ایآ  مسرپیم  مدوخ  زا  مراد . ار  شاییاناوت  هک  منک  رکف  يدـح  رد  اهراک ، نیا  هب  مراد  راـک  هچ  ـالاح 

؟ دـنادیم یـسک  هچ  ار  زار  نیا  اـقب . يارب  اـقب  هچ ؟ يارب  اـقب  اـقب ، يارب  هچ ؟ يارب  تسه ، هک  تسه ، رگا  تسا ؟ تاـبن  ناویح و  ناـسنا ،
ینعم میاهدینش  یعـس  هب  عجار  هک  یتاعالطا  یئزج  نیا  هک  تسین  مه  ردق  نیمه  ام  ناوت  شدوخ . زا  ریغ  دنادیمن  سکچیه  هک  منادیم 

. مینکب
شدـنزرف ياـپ  ریز  زا  بآ  دـهدیم ! يور  يزاـجعا  هچ  دـتفایم و  راـک  هب  شاهتخانـشان  ياـهورین  ماـمت  بآ  ياهعرج  رطاـخ  هب  يرداـم 

!! دشوجیم
دزادنایم مالسلا  هیلع  همئالانماث  ترضح  ياپ  هب  ار  دوخ  دتفایم ، راک  هب  شاهتخانـشان  ياهورین  مامت  شاهچب  هب  ریـش  نداد  يارب  یئوهآ 

! دهدیم يور  زاجعا  و  دهاوخیم ، کمک  و 
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ادخ هناخ  راوید  دروایب ، ایند  هب  ار  شدنزرف  ات  دبایب  یهاگهانپ  دنکیم  یعـس  دـسا ، تنب  همطاف  ادـخ ، يهناخ  راوید  نیمه  ياپ  اج ، نیمه 

!! دهدیم يور  هزجعم  دنباتشیم و  شکمک  هب  نایسدق  دفاکشیم ،
شـسورع هدوب و  گرم  هب  کیدزن  يرتسب و  لاس  دنچ  هک  هلاس  ینز 60  دهشم »  » نامدوخ رهـش  رد  هرود و  نیمه  رد  مورب ، رود  هار  ارچ 

دنلب اج  زا  نزریپ  دننامیم . تسرپرـسیب  اهنت و  ضیرم  هلاس  نزریپ 60  هلاس و  هلاس و 3  هچب 1  ود  دوشیم و  هتـشک  لیبموتا  فداصت  رد 
! دهدیم يور  هزجعم  و  دریگیم ! هدهع  هب  ار  ناکدوک  یتسرپرس  ضیرم و  هن  تسا و  ریپ  هن  اًلصا  هک  راگنا  دوشیم و 

! ایادخ یتمکح ! هچ  يّرس ! هچ  يزار ! هچ 
دنتـشاک ییاج  رد  ار  رادراخ  لگ  هتوب  کی  نادنمـشناد  هک  مدـناوخ  ییاج  رد  دراد . دوجو  زار  نیا  قشع ، نیا  ورین ، نیا  مه  ناـهایگ  رد 

! دش راخ  دقاف  هتوب  رورم  هب  درکیمن . دیدهت  ار  هتوب  نآ  يرطخ  هنوگچیه  هک 
. تفای ناوتیم  ار  ادخ  ناشن  یعس »  » رد دنشابیم . یعس »  » رارسا اهنیا 

کبـس ار  دوخ  هک  منزب  فرح  دیابن  نم  اًلـصا  هورم . افـص و  یعـس  دعب  فاوط ، لوا  یعـس . دعب  ادخ ، لوا  دـنامه ، رانک  رد  ادـخ  یعس و 
. دوریم تسد  زا  رایتخا  یلو  تسا ، رتهب  توکس  ماهدرک ،

میوربور هک  راگنا  هن  راگنا  ییاهنت . رد  ناتسهوک و  رد  هک  مراد  ار  یتلاح  نامه  ماهتـسشن ، فاص  گنـس  کی  يور  رب  تعاس  مین  دودح 
درد یمک  مرمک  میاهاپ و  مدش . دنلب  تمحز  اب  میاج  زا  راّود ، یـسونایقا  مپچ  تسد  و  دنیآیم ، دنوریم و  اهناسنا  زا  میظع  ياهناخدور 

. درکیم
کلم برد  زا  متـشاد  مدرگرب . ًاددـجم  منک ، تحارتـسا  تعاـس  ود  یکی  مورب و  متفگ  دـش ، رگید  زور  حبـص  تشذـگ و  هـمین  زا  بـش 

زیزعلادبع
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هار درگ  زا  هزات  مارحا ، سابل  اب  یناوراک  دوب ! ياهماگنه  بجع  مدـش . ورهبور  یناریا  دـیدج  رئاز  ناوراـک  کـی  اـب  هک  مدـشیم  جراـخ 

دنتشاد یلاح  هچ  هک  ياو ! ياو ! ياو ! مارحلا . هَّللاتیب  هب  دورو  يهدامآ  زیزعلادبع و  برد  یمدق  دنچ  رد  ادیش  همه  قشاع ، همه  هدیـسر ،
ره ناشرفن ! ره  دوجو  رد  یگتفیـش  بارطـضا و  ایند  کی  قشع ، ایند  کی  ناجیه ، ایند  کی  تسین ! نایب  هب  رداق  یملق  نابز و  چـیه  اهنآ !
هچ هک  ياو  دـندوب ، هتـشاذگ  هتخادـگ  يهباتیهام  رد  ار  ناـشدوجو  ییوگ  راـجفنا ! يارب  هداـمآ  قشع و  ساـسحا و  زا  یبمب  ناشمادـک 

! یلاح هچ  یعضو و 
هب ور  تبون  يزور 5  هک  يزیچ  نآ  دندوب ، هدینش  نویناحور  ناگرزبردپ و  ناردپ ، زا  هک  يزیچ  نآ  دناهدیسر ! هبعک  یمدق  دنچ  هب  اهنآ 
هام دیشروخ و  تکرح  زا  اهلگنج  اهایرد و  اهارحص ، رد  شتهج  نتفای  يارب  هک  يزیچ  نآ  دندوب ، هدرک  تدابع  ار  دنوادخ  هداتـسیا و  وا 

کنیا دننک . شیاتـس  ار  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دنتـسیاب و  وا  هب  ور  ات  دنتفرگیم  کمک  اههچروم  يهنال  ناگدنرپ ، زاورپ  ناگراتـس ، و 
مدوخ مسیونب ؟ هچ  میوگب ؟ هچ  ایادخ ! ایادخ ! دندشیم ؛ ریزارس  اههلپ  زا  دنتشاد  یتقو  یئاغوغ . هچ  هک  ياو  تساهنآ ، یمدق  دنچ  رد  وا 
دوجو هب  ناشلامعا  رد  یهابتشا  دنکن  هک  برطـضم  تخـس  بات و  یب  نازرل و  نازیر ، کشا  ناشهمه  مدوب . هدش  ناجیه  هلولگ  کی  مه 

. دیایب
ياهنوگ ساوسو  وحن  هب  هک  یلاح  رد  هدرک و  تفایرد  لازیال  یعبنم  زا  ییوگ  هک  زیگناتفگـش  يورین  اـب  هدـیمخ  فیحن و  نزریپ  کـی 

مارآ مارآ  دیوگیم و  يزیچ  دروآیم و  نییاپ  الاب و  ار  شیاهتسد  دزیریم و  کشا  ناراب  لثم  دهد  ماجنا  تسرد  ار  شلامعا  دراد  یعس 
. درادیمرب ماگ  نازرل  و 

دناهدرک مگ  ار  دوخ  بارطضا  ناجیه و  رثا  رد  ناشدوخ  هک  رفن  ود 
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کی دوریم . شیپ  فاوط  يوس  هب  دنکیم ، دنلب  اعد  يارب  دنکیم و  دازآ  ار  شتـسدکی  درمریپ  دناهتفرگ و  ار  ياهلاس  درمریپ 80  تسد 
مولعم دـنیآیم . نییاپ  اههلپ  زا  هدرک  رات  ار  ناشدـید  کشا  ياههقلح  هک  یلاح  رد  رتمامت  هچ  ره  طایتحا  اب  مه  رانک  رد  مه  ناوج  جوز 

. دنیایب نییاپ  اههلپ  زا  دنناوتب  ات  دننک  لرتنک  ار  ناشناجیه  تاساسحا و  دنراد  یعس  رایسب  هک  تسا 
هچ هک  ياو  دیتفیب ، هدجـس  هب  ادخ  هناخ  لباقم  رد  هک  تفگ : اهنآ  هب  ناوراک  یناحور  هک  یتقو  دندمآ و  نییاپ  اههلپ  زا  همه  ماجنارـس  و 

هدرشف تاساسحا  دنناوتیم  دناهداتفا  هدجـس  هب  هک  الاح  دندوب . دیفـس  يهچراپ  کی  ریز  رد  هدنکرـس  غرم  کی  مادک  ره  هک  ییوگ  دش !
. متسیرگیم اهنآ  ياشامت  زا  نم  دنتسیرگیم و  هدجس  لاح  رد  اهنآ  دنیامن  هیلخت  ار  دوخ  هدش 

.( درک فعض  تیعقوم  نیمه  رد  لبق  زور  دنچ  مه  مرسمه  . ) دندرک شغ  فعض و  دیاش  دندش  ولو  اًلماک  اهیضعب 
زا ولمم  نانچمه  اهیخرب  یلو  دنک  تبحص  اهنآ  اب  ياهملک  دنچ  ات  درک  شمارآ  توکس و  هب  توعد  دروآ و  دوخ  هب  ار  اهنآ  یناحور 
هب ار  اهنآ  تاساسحا  درکیم  یعس  یلو  دناوخ  یئاعد  دنلب  يادص  اب  یناحور  دندش . مارآ  همه  ماجنارس  دندوب  ییابیکـشان  بارطـضا و 

رگا دیشابن . نارگن  اًلصا  هک  داد  يرادلد  ار  دارفا  و  دشاب ؟ هتشادن  وضو  هک  امش  نیب  رد  تسه  یسک  ایآ  دیسرپ : اهنآ  زا  دعب  دزیرن و  مه 
اب همه  دیاب  ادتبا  تسا . ناسآ  رایـسب  راک  متـسه . امـش  رانک  رد  نم  دیـسرتن . اًلـصا  دیریگب . وضو  بآ  ناویل  ود  اب  اج  نیمه  دـیرادن  وضو 

 ... هنرگو دیراد  وضو  هک  دیشاب  نئمطم  دیاب  ًامتح  دنشاب . وضو 
یناحور دنشاب . هتـشاد  نتفگ  مرـش  دنـشاب و  هدش  وضو  یب  هدرکان  يادخ  دنکن  هک  دنک  راطخا  اهنآ  هب  مه  یمک  هک  دوب  راچان  یناحور 

هظحل دنچ 
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رایسب اهراک  هیقب  دیراد . وضو  هک  الاح  بوخ ، دیراد ؟ وضو  ناتهمه  دیـسرپ : راب  نیمدنچ  يارب  درک و  هاگن  اهنآ  کی  کی  هب  داتـسیا و 

. دنتفرگ رارق  فاوط  طخ  رد  دنتفر و  درک و  دنلب  ار  همه  دعب  تسا . ناسآ 

مرح رد  ياهدازهاش 

متـسوپ لخاد  مدرکیم  رکف  مدوب ، هدش  یهت  چوپ و  دوبن ، مه  یگتـسخ  اهنت  مدوب ؟ هتـسخ  ردـق  نآ  ارچ  منادیمن  مدـیباوخ ، دوز  بشید 
. مدوب هدش  روط  نآ  ارچ  منادیمن  تساوه ! زا  رپ  متسوپ  هکلب  تسین . ناوختسا  تشوگ و 

فاوط لوغـشم  هظحل  نیرخآ  ات  روظنم  نیا  هب  مشاب  لوا  فیدر  رد  ار  حبـص  زامن  متـشاد  دـصق  مدـش . مرح  یهار  وضو ، لسغ و  زا  دـعب 
رد هلـصافالب  متـشاد ، رارق  هبعک  میهاربا و  ماقم  نیب  نم  هظحل  نامه  و  دندرک ، فقوتم  زامن  رطاخ  هب  ار  فاوط  اههطرـش ، هک  نیا  ات  مدش 

دنملکیه یمداخ  دشیم  عورش  تشاد  زامن  هک  رخآ  هظحل  دننکن . ضوع  ار  میاج  اههطرـش  هک  مدرکیم  ادخ  ادخ  مداتـسیا . زامن  فص 
یموس و مداـخ  داد ، لُـه  بقع  هب  ار  اـم  ًاددـجم  يدـعب  مداـخ  هک  مدوب  هتـسشنن  زونه  میتـفر ، رتبقع  یمک  دـنار  بقع  هب  ار  اـم  دـمآ و 
درک و دنلب  اج  زا  ًامامت  ار  لوا  فیدر  دـمآ ، رفن  کی  هک  نیا  ات  دادیم . ناِملُه  بقع  هب  یتناس ،  20 دمآیم 15 - سک  ره  یمراهچ و ... 
هب لوا  فیدر  رد  دـندمآ و  زابرـس  نادرگ  کی  دـعب  هظحل  دـنچ  مدوب . عناق  مه  نیا  اـب  دوب ، مک  اـج  یلیخ  هک  داد  اـج  مود  فیدر  تشپ 

ماما رس  تشپ  ولج  فیدر  رد  تسا و  هدمآ  اههدازهاش  زا  یکی  هک  مدیمهف  مرس  تشپ  یناریا  رفن  ود  ندز  فرح  زا  دنداتـسیا . زامن  فص 
. تسا زامن  هدامآ  تعامج 

رطاخ هب  تعامج  ماما  دیاش  دوب ، ینالوط  ًاتبسن  دش ، عورش  زامن 
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. تشاد قرف  زور  ره  اب  تعامج  ماـما  يادـص  نت  منکن  هابتـشا  رگا  مینیا !» اـم  هلب  : » دـیوگب وا  هب  هک  دوب  هدرک  ینـالوط  ار  زاـمن  هدازهاـش 
ماما و ار  وا  هدرکن و  هدازهاش  بانج  میلـست  ار  هداجـس  هک  تسا  یقاب  رکـش  ياـج  مه  زاـب  تشاد . بقع  هب  ساوح  ولج و  هب  ور  وا  زورما 

. دوب هدادن  رارق  مومأم  ار  دوخ 
« هدازهاش  » بانج زا  ناکمالا  یتح  هک  ییاج  متفر . دجـسم  هب  رتبقع ، هب  رتم   60 - 50 مدرک . كرت  ار  ناتسبش  عیرـس  دش ، مامت  هک  زامن 
، يدید تقو  کی  تسا . دایز  ندیسر  ررض  لامتحا  یلو  دسرب  نم  هب  يدوس  هدازهاش  زا  درادن  ناکما  هک  مدرک  رکف  مدوخ  اب  مشاب . رود 

مامت هکلب  هدازهاش  نیا  اهنت  هن  دنداتفا . مدرم  ناج  هب  موطاب »  » اب ندرک ، زاب  هار  يارب  اههطرـش  نیا  دروآ و  شیپ  یلکـشم  تیعمج  ماحدزا 
مدوخ هک  دش  ببـس  تاروصت  نیمه  تسه . ناشباکر  رد  مه  لیئارزع  ترـضح  کش  نودب  دنراذگیم  مدق  ییاج  یتقو  ملاع  ناهاشداپ 

زاب ار  ادخ  يهناخ  رد  هدازهاش »  » یتقو هک  تشاد  لامتحا  مدنامیم  میاج  رـس  رگا  هک  مدش  هجوتم  دعب  یلو  مدناسر . تیعمج  تشپ  هب  ار 
ادخ يهناخ  لخاد  هب  ناراگنربخ  هارمه  تشاد ، رس  رب  ياهیفچ  دنلب و  دیفـس و  ینهاریپ  هک  اهیناریا  زا  یکی  منیبب . ار  هناخ  يوت  دنکیم ،

لوسر ربنم  ياـج  گنـس  نیا  : » تفگ مداـخ  دیـسرپ ، راـگنربخ  یتقو  هک  هدوب  یگنـس  ادـخ  يهناـخ  زا  یتمـسق  رد  تفگیم  وا  دوب . هتفر 
. دربب ادخ  يهناخ  لخاد  ار  شربنم  هک  تشادن  یلیلد  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  تسادخ »!

ار عوضوم  نیا  هدـمآ ، ایند  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  و  هدرک ، نامیاز  اـج  نآ  رد  دـسا  تنب  همطاـف  هک  تسا  ییاـج  گنـس  نآ  هکلب 
!؟ منادیمن دننکیم ، هطلغم  ارچ  الاح  یلو  دننادیم ، مه  ننست  لها  ناردارب 

، دوب هدش  ریمعت  یگزات  هب  ادخ  يهناخ  هک  دوب  نیا  هدازهاش  ندمآ  تلع 
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اب نردم  رایسب  كرحتم  ناکلپ  کی  دوش ، ادخ  يهناخ  لخاد  تساوخ  هک  یعقوم  تسا . هدمآ  ادخ  يهناخ  يوشتـسش  يارب  ناشیا  الاح  و 
هلپ نیا  ردرس  ای  كرآ  نابهیاس ، نتشاد  اب  رتکیـش و  رایـسب  اهتنم  امیپاوه . ياههلپ  لثم  تسرد  دندرک . لصو  ادخ  يهناخ  رد  هب  نابیاس ،

دور و الاب  نآ  زا  هدازهاش  بانج  رابکی  یلاس  طـقف  هک  دـناهداد ، شرافـس  اـکیرما  اـی  اـپورا  ياـهیناپمک  هب  ار  شقرب  قرز و  همه  نآ  اـب 
يارب هک  ادـخ  يهناخ  هب  دورو  ماگنه  هلپ و  نیرخآ  رد  هدازهاش  هک  تسا  هظحل  کی  يارب  طقف  رد ، رـس  نآ  دوش و  ادـخ  يهناـخ  لـخاد 

! دوشن سیخ  درابیم  ناراب  رگا  ای  و  دروخن ! باتفآ  هدرکان  يادخ  دهدیم ، ناکت  تسد  مدرم 
یـضار و ًامتح  هدومن ! مهارف  ار  اّلطم  برد  تمیق و  نارگ  ناکلپ  ابیز و  شکور  نانچ  هدرک ، ادـخ  هب  تمدـخ  همه  نیا  هدازهاش  هک  الاح 

!! درک دهاوخ  ار  شایفالت  مه  ادخ  و  هدش ! ادخ  قیفر  هک  تسا  لاحشوخ 
زا یئزج  نم و  ساـسحا  مه  نیا  مسیونیم و  یتارطاـخ  طـقف  هدنـسیون  هن  مدّـقنم و  هن  هک  نم  هن ؟ اـی  منزب  فرح  هک  مراد  قـح  منادیمن 
ات برغ ، نارگرامعتـسا  ياهتسد  منیبیم  هک  یتقو  منکیم ، ساسحا  لد  ناج و  اب  اج  کی  ار  یگدنکفارـس  تلجخ و  گنن ، تارطاـخ .

يهناخ دورب و  الاب  نآ  زا  هدازهاش  ات  دـناهداد  رارق  ادـخ  يهناخ  يولج  هک  يراد  ناـبهیاس  ناـکلپ  هدـش ! زارد  مارحلادجـسم  میرح  نورد 
نیمه دنکن  دـناهدش ! زارد  تاهناخ  بابلاقد  ات  برغ  رگتراغ  ياهتسد  ایادـخ  تسا . جراخ  ياهیناپمک  تخاس  ًانیقی  دـیوشب ، ار  ادـخ 

ار سیراپ  ندنل و  ياههزوم  گنس  نآ  ندید  يارب  میوش  راچان  يدنچ  زا  دعب  دوش و  زارد  مه  گنس  نآ  تمـس  هب  ادرف  زورما و  اهتسد 
! مینک وجتسج 

اهییاکیرمآ هب  ار  شفارطا  قرب  قرز و  ای  ادخ و  يهناخ  برد  رگا  ياو 
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اهدص ندناوخ  زامن  نابایب  گنـس  ياهکت  رب  رهُم ، یب  رخآ  دناهتخاس !! رهُم  اهینپاژ  میاهدینـش  مه  ًاریخا  زور ! نآ  زا  ياو  دـنهد ! شرافس 

. تسا نپاژ  تخاس  رهُم  يور  ندناوخ  زامن  زا  رتشزرا  اب  راب 
مالـسلا هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  تسا  يراک  نامه  تسرد  دـنهدیم ، ماجنا  ناشیا  لاثما  هدازهاش و  نیا  هک  ییاـهراک  نیا  منکیم  رکف 

، نآ لـباقم  رد  میهاربا  ترـضح  هک  دوب  هتخاـس  یمیظع  رایـسب  هدـکتب  دورمن ، ینعی  میهاربا ، ترـضح  ناـمز  هاـشداپ  درک . ماـیق  نآ  هیلع 
اریز تسا  یفاک  يراوید  راهچ  نیمه  دیهاوخیم  ار  ادـخ  ناشن  رگا  هک  تخومآ  مدرم  هب  تخاس و  لگ  گنـس و  زا  هداس  رایـسب  ياهناخ 

زا نیمز و  هرک  یگرزب  هب  شرجآ  ره  هک  دوش  هتخاس  يرصق  رگا  تخاس . نآ  لاثما  همـسجم و  رـصق ، خاک ، ناوتیمن  راگدرورپ  نأش  رد 
دنچ نیمه  ادخ ، هناشن  ناونع  هب  دّحوم ! ياهناسنا  يا  سپ  میاهدرمـش . کچوک  ار  وا  و  میاهدـیزرو ، كرـش  ادـخ  هب  دـشاب ، بان  يالط 

رد گنـس  کی  طقف  طقف و  هنرگو  تساهامـش . رطاخ  هب  ماهتخاس ، ردـق  نیمه  مه  رگا  و  تسا . یفاک  مراذـگیم  مه  يور  رب  هک  گنس 
اهناسنا هب  ات  هدرک  یفرعم  دوخ  تسار  تسد  ناونع  هب  ار  هایـس  گنـس  کی  دنوادخ  دوخ  هک  نیا  هن  رگم  دوب . یفاک  مدرکیم  ورف  نیمز 

. درادن ینعم  دنوادخ ، لباقم  رد  تمظع  دشاب » میظع  رصق  خاک و  شایشوخلد  هک  تسین  نوعرف  دورمن و  هک  ادخ  : » دیوگب
فرط هب  تعیب  تسد  دـیهاوخیم  رگا  تسا . یفاـک  يراوـید  راـهچ  نـیمه  دـنوادخ ، حـیبست  تداـبع و  يارب  ار ، یلحم  دـیهاوخیم  رگا 

هک دینکن  وجتسج  نآ  لاثما  خاک و  رصق و  هدودحم  رد  ار  دنوادخ  تسا . دنوادخ  تسار  تسد  هایـس ، گنـس  نیمه  دینک ، زارد  دنوادخ 
.« دیتسه رفاک 
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يراولگ هنهن  يهصق 

تـسود وا  اب  رفـس  يادـتبا  نامه  زا  مرـسمه  نم و  تشادـن . یتبحـص  مه  دوب و  اهنت  دوب . ام  ناوراک  صخاـش  دارفا  زا  یکی  يراولگ  هنهن 
ام هک  نیا  ضحم  هب  دشیم و  گنت  لد  تخس  میدیدیمن ، ار  رگیدمه  هک  زور  کی  میربب . یـضیف  مینکب و  وا  هب  یتمدخ  دیاش  ات  میدش 

یلیمحت گنج  رد  شرسپ  کی  تسا . ماجتبرت  دابآحلاص  کیدزن  ایند  هتالک  لها  : » تفگیم دروآیم . رد  لاب  یلاحشوخ  زا  دیدیم  ار 
هتسپ و ود  مود  لاس  هتـسپ و  کی  لوا  لاس  هک  هدییور  وردوخ ، روط  هب  هتـسپ  تخرد  کی  شرـسپ  ربق  يور  تفگیم  تسا ». هدش  دیهش 

شرسپ ربق  رانک  رد  مه  رگید  هچتخرد  عون  دنچ  هدییور . دیهش  رس  تمسق  رد  هتسپ  تخرد  تسا . خرس  هتسپ  گنر  هداد . هتسپ  هس  لاسما 
. دزادنایم هیاس  ربق  يور  هک  هدش  زبس  ربق  رانک  رد  مه  هتوب  عون  دنچ  تسا . ياهچتخرد  عون  هچ  هک  دنسانشیمن  ار  نآ  یلاها  هک  هدییور 

ناـیب كاـندرد  یمغ  اـب  هارمه  ناـجیه  اـب  ار  اـهفرح  نیا  يراولگ  هنهن  دسانـشیمن . ار  نآ  مه  یـسک  تسا و  گـنر  خرـس  مه  اـههتوب 
دروخیم ورف  ار  شاهیرگ  دوز  یلو  تسیرگیم . تفرگیم و  شتروص  يولج  ار  شرداچ  هاـگهگ  درـشفیم . ار  شیولگ  ضغب  درکیم .

. دادیم همادا  ار  شتبحص  و 
زا ار  توکس  ناوت  هک  دروآیم  راشف  وا  هب  مغ  نانچ  یهاگ  اهتنم  دنک ، المرب  ار  شیگدنز  رارسا  دوبن  لیام  دایز  دیدیم و  اهنت  ار  دوخ  وا 
ام اهتنم  تشاد ، یصاخ  هفـسلف  گنر  خرـس  فلع  اههتـسپ و  دادعت  هدییور و  شرـسپ  ربق  يور  هک  ياهتـسپ  تخرد  يارب  وا  دادیم  تسد 

. میوش هجوتم  ار  شروظنم  میتسناوتن  میدیمهفیمن  ار  شاهجهل  نوچ 
زا مه  رـسپ  ود  شدیهـش و  رـسپ  زا  رتخد  کـی  شنز  هتفرگ ، ار  شدیهـش  رـسپ  نز  تسا  زرواـشک  شرگید  رـسپ  تفگیم : يراولگ  هنهن 

یعس دراد . ناشیا 
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اب تفگیم : دنک . رارقرب  طابترا  هدییور  شدیهـش  دنزرف  ربق  رـس  رب  هک  هتـسپ  تخرد  ياههتـسپ  دادـعت  اب  دراد  هک  ياهون  هس  نیب  درکیم 

دنچ تسا ، ندرک  ورد  یهاـگ  ندرک و  عمج  هبنپ  شراـک  هداد ، تسد  زا  یناوج  رد  ار  شرهوـش  هدرک ، گرزب  ار  شیاـههچب  يرگراـک 
 ... مه ار  شناموت  رازه  یـس  هدرک ، ضرق  مه  ناموت  رازه  دـص  هدرک ، عمج  ناموت  رازه  داتفه  طقف  هدرک  راک  مدرم  يارب  هک  تسا  لاـس 

. دوب هتفرگ  ار  شیولگ  ضغب  اریز  تفگ ، هچ  مدیمهفن 
رتشیب متفرگیم ، دزم  ناموت  ود  يزور  هک  اهلاس  نوا  منکیم . یسیر  هبنپ  يزود و  فاحل  تسین ، ارحـص  راک  هک  ناتـسمز  رد  تفگیم :

بآ یمک  طقف  راطفا  مدرکیم ، ورد  برغم ) ای  ماش   ) موُش زامن  ات  نابایب  رد  مدرکیم . راطفا  هاـیگ  ياـههتوب  اـب  متفرگیم و  هزور  تاـقوا 
! دنکن هدنب  جاتحم  ارم  هک  منکیم  وزرآ  مدوخ  يادخ  زا  مه  الاح  مروخب !! هک  متشاد 

رد هک  تدم  نیا  لقاال  دیراد  مهـس  اهاذغ  نیا  رد  امـش  يریگیم ؟ هزور  یتسه  رفـس  رد  هک  الاح  ارچ  هک  مدرک  لاوئـس  يراولگ  هنهن  زا 
. یهدب جنر  تدوخ  هب  ردق  نیا  امش  هک  دوب  دهاوخن  یضار  دنوادخ  نکن ، مورحم  بوخ  ياهاذغ  نیا  زا  ار  تدوخ  یتسه  رفس 

هچ ره  مشکب  ار  ادخ  راز  دـیاب  نم  دـنکیمن ، باذـع  ارم  نتفرگ  هزور  رطاخ  هب  دـنوادخ  مریگیم ، هزور  هک  مدوخ  ندرگ  هب  داد : خـساپ 
«. تسا میحر  نامحر و  وا  مسانشیم ، ار  مدوخ  يادخ  نم  یندرم ! رغال و  مه  متسه ، ریپ  مه  متسه ، رفن  فصن  الاح  نم  تسا . رتهب  رتشیب 

مدید رود  زا  ار  وا  راب   2 یبنلادجسم 3 - رد  دنکیم ؟ راک  هچ  بش  ات  هک  تسنادیمن  یـسک  تفریم و  مرح  هب  دوز  حبـص  يراولگ  هنهن 
لاح رد  تیعمج  لیـس  اب  رابود ، مه  ادخ  هناخ  رد  درکیم . دنلب  نامـسآ  فرط  هب  ار  شتـسد  ود  هاگهگ  و  دوب ، شیاین  اعد و  لاح  رد  هک 

هک نانچمه  هک  مدید  فاوط 
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شهار هب  دعب  و  دوشیم ، لیامتم  ادخ  هناخ  فرط  هب  یمک  لاح  نامه  رد  دنکیم و  دنلب  نامـسآ  فرط  هب  ار  شتـسد  یهاگ  دخرچیم ،

. دهدیم همادا 
زا ییوگلا  شسردنم  دیفـس و  ياهسابل  هدیمخ و  دنلب و  ًاتبـسن  دق  هتخوس و  باتفآ  هدیکورچ و  تروص  رغال و  ندب  نآ  اب  يراولگ  هنهن 

: تفگیم نم  هب  ییادـن  کی  دـشیمن . منک ، نوریب  مرـس  زا  ار  رکف  نیا  متـساوخیم  هچ  ره  درکیم . یعادـت  مرظن  رد  ار  رجاه  ترـضح 
تبسن هب  مه  ناشیا  هک  هدوب  لکوت  ربص و  رقف ، تعانق ، تیمولظم ، جنر ، رهظم  رجاه  تسا . شدوخ  نامز  رجاه  مه  نیا  نیا ، ینعی  رجاه  »

.« تسا هناصلخم  شترایز  دراد ، تسود  رتشیب  همه  زا  ار  وا  ادخ  دراد . دوخ 
. دوش ام  بیصن  مه  ياهرهب  وا  ياهاعد  زا  لقاال  دیاش  مینک ، کیدزن  وا  هب  ار  دوخ  میدرک  یعس  مرسمه  نم و  هک  دوب  تاروصت  نیمه  اب 

هتفگ مرسمه  هک  دندوب  هدیسرپ  مرـسمه  زا  ناشرفن  دنچ  زور  کی  هلاخ . ای  تسا  نم  يهّمع  ای  وا  هک  دندوب  هدرک  رکف  ناوراک  ياهمناخ 
تـسود ناشیا  اب  لیلد  نیا  هب  ام  هک  دـندوب  هدرک  لیلحت  هیزجت و  يروط  نیا  اهنآ  میاهدـش ، انـشآ  ناشیا  اب  تکرح  زور  رد  طقف  ام  دوب :

هک میداد  نانیمطا  اهنآ  هب  ام  هک  دعب  و  مینک ، صیخرت  ناشیا  مان  هب  دهـشم  كرمگ  رد  ار  نامدوخ  ياهدـیرخ  زا  يرادـقم  هک  میاهدـش 
ات دـنوش  قاتا  مه  ناشیا  اب  هکم  رد  هک  دـندرک  لیامت  راهظا  ناشرفن  دـنچ  دـیرخ ، میهاوخن  سنج  میراد  هک  يزوجم  هزادـنا  هب  نامدوخ 

. دننک صیخرت  يراولگ  هنهن  مان  هب  ار  ناشدیرخ  زا  يرادقم  دنناوتب 
رخآ زور  دش . قاطا  مه  يراولگ  هنهن  اب  هکم  رد  دوب ، هدش  فرـشم  ادخ  يهناخ  هب  ییاهنت  هب  هک  هدوب  راب  نیمجنپ  هک  مناخ  کی  هرخالاب 

اب هک  دوب  هداد  خـساپ  مه  يراولگ  هنهن  دـنک ، جراـخ  كرمگ  زا  وا  ماـن  هب  ار  شیاهدـیرخ  زا  يرادـقم  اـت  درک  داهنـشیپ  يراولگ  هنهن  هب 
غورد ماهدرک  دهع  دوخ  يادخ 
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. میدرکن لوبق  مه  ام  هک  مینکب  ینایمرداپ  هک  دش  لسوتم  ام  هب  مناخ  نآ  ماهتسکش . ار  مدهع  منکب  ار  راک  نیا  رگا  میوگن ،

ارحص رب  مالس 

هک ار  هچنآ  مزومایب  دیاب  تسا . هاتوک  هشیدـنا  مشیدـنیب ؟ هچ  میوگب ؟ هچ  تافرع ، يارحـص  رب  مالـس  ارحـص ، رب  مالـس  تافرع ، رب  مالس 
، موش فقاو  دیاب  منک ! ادیپ  تفرعم  دیاب  ماهدوب ! هاگآان  هچنآ  هب  موش  هاگآ  دیاب  ماهتخانشن ! نونکات  هک  ار  هچنآ  مسانشب  دیاب  ماهتخوماین !

یغرم دننام  ملد  ادخ ! يهناخ  دعب  ادخ و  دوخ  لوا  ماهناخ . هب  ورب  دعب  سانشب و  ارم  لوا  ایب  هک  ياهدرک  توعد  ارم  ایادخ  منک ، رکف  دیاب 
. نم رب  ياو  يا  مزادگ ، زوس و  رد  رارق و  یب  شتآ  رب  يدنپس  دننام  مدوخ  دنزیم ، لاب  لاب  هدنکرس 

تفرعم زا  ییایرد  تافرع  دـنیوگیم : دـنارذگ . روعـش  يرادـیب و  هب  بورغ  ات  رهظ  زا  درک و  فوقو  دـیاب  تافرع  رد  هک  تسنیا  روتـسد 
. دوشیم تفرعم  تقلخ و  رارسا  هب  فوقو  ثعاب  تافرع  رد  فوقو  تسا و 
. تسا عّرضت  نیمزرس  شنیب و  نیمزرس  نافرع ، نیمزرس  تافرع  دنیوگیم :

!؟ نیمحارلا محرا  يا  مبای  هار  تایتوکلم  هاگرد  هب  مشیدنیب و  تاهراب  رد  هنوگچ  مزیچان  روعش  نیا  اب  اراگدرورپ 
مهاتوک يهشیدنا  دح  رد  مهدیم و  رـس  تراقح  زجع و  دایرف  نآ  اب  مروآیم و  رد  يذـغاک  ملق و  وت ، نارک  یب  تمحر  هب  دـیما  اب  یلو 

. مسیونیم دنکیم  روطخ  نآ  هب  هک  هچنآ 
منهذ رد  قـشع  دـجنگیمن ! منهذ  رد  اههتـشذگ  دـجنگیمن ! مـنهذ  رد  ناـمز  دـجنگیمن . مـنهذ  رد  تـشد  نـیا  مـنک ؟ عورـش  اـجک  زا 

منهذ دجنگیمن !
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. درک ارجا  ار  روتسد  دیاب  یلو  کچوک . مه  یلیخ  تسا  کچوک 

قشع ثیدح  اهنش  دنهدیم . رس  قشع  دایرف  اهنش  دننکیم . اوجن  اهنش  تسا . نش  زا  رپ  ارحص  منک ، عورـش  ارحـص  نیا  نش  هنادکی  زا 
قـشم راب  درایلیم  دنچ  هظحل  ره  رد  نوتورپ  ره  دراد و  نوتورپ  درایلیم  دـنچ  تسا  سدـع  کی  يهزادـنا  هک  نش  هنادـکی  نیا  دـنیوگیم .

راک نیا  و  هداد ؟ ماجنا  قشع  فاوط  هتفگ و  ار  ادخ  رکذ  راب  دنچ  تقلخ  يادتبا  زا  دروآیم !؟ اجب  فاوط  حیبست و  دهدیم و  ماجنا  قشع 
نک رکذ  ار  دنوادخ  وش و  میلست  يرادن ، هشیدنا  لمحت  نوچ  يرادن ، ار  نآ  كرد  ناوت  نوچ  نم ! کچوک  نهذ  يا  دراد ؟ همادا  یک  ات 

. دریذپیم ار  وت  زا  یکچوک  رکذ  یتح  وا  هک 
مدآ ترضح  دنیوگیم  دیشخب . فرش  تزع و  ار  نیمزرس  نیا  دنوادخ  دنیوگیم  تافرع ، يارحص  هب  ارحص ، هب  منک ، هاگن  رترود  یمک 

. درک فارتعا  دوخ  ياطخ  هب  تخانش و  ار  دوخ  دش و  دوخ  هب  فراع  اج  نیا  رد 
ناگمه زا  دنکیم  روطخ  ماهشیدنا  هب  هچنآ  زا  مشیدـنیب . هک  تسنیا  روتـسد  تخانـش ؟ ار  دوخ  هعفدـکی  روطچ  وا  دـش ؟ فراع  روطچ  وا 

لوحت نیا  دیوگیم  هشیدنا  تسا . تسرد  تاهشیدنا  هک  دیوگیم  منهذ  یلو  دشابن  مه  تسرد  تسا  نکمم  اریز  منکیم . ششخب  بلط 
ياج همه  هک  تسا  يزیمآرارسا  زومرم و  يورین  نامه  دش ، ربمایپ  تخانش و  ار  دوخ  وا  تخاس و  لوحتم  هراب  کی  ار  مدآ  هک  یبالقنا  و 

، یتسه هلماک  تردـق  ار  ورین  نآ  دریگیم . رب  رد  ار  يوامـس  یـضرا و  تالوحت  رییغت و  تالاعفنا و  لعف و  مامت  هدرک و  هطاـحا  ار  یتسه 
یپ نآ  دوجو  هب  مه  نادنمشناد  نانادزار و  زا  يرایـسب  راهطا  همئا  ناربمایپ و  زا  ریغ  یتح  دنیوگیم . ربکا ، ّرـس  قلطم ، ریخ  قلطم ، تردق 

سپ یهلا  يورین  نامه  دنکیم . تیریدم  ناهج  رب  ورین  نیا  دناهدرب .
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تفرعم هشیدنا و  رکف ، تفای  لماکت  دش . لوحتم  وا  دیمد و  مدآ  ناج  رب  دـنوادخ  نذا  هب  تافرع  نیمزرـس  نیمه  رد  لاس  رازه  اهدـص  زا 

. دش هفیلخ  یبن و  ناسنا و  درک و  ادیپ 
نیمز يور  رد  تشهب  هاگتـسیا  اجنیا  ایآ  هدـش ؟ هدروآ  ناکم  نیا  هب  تشهب  زا  درک  اـطخ  دـش و  هفیلخ  هک  نیا  زا  سپ  وا  دـنیوگیم  یلو 

هک نیا  ضحم  هب  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  نیمزرس  نیا  رد  مدآ  طوبه  ایآ  منیبیمن . ار  دُعب  نآ  ام  هک  تسا ؟ تشهب  دوخ  هک  نیا  ای  تسا ؟
تفاسم و یط  نودب  ینعی  دـنتفای ؟ تافرع  يارحـص  رد  ار  دوخ  اهنآ  دـش و  ینیمز  دـُعب  هب  لیدـبت  ناکم  یتشهب  دـعب  دـندرک  اطخ  نانآ 

. دش تافرع  يارحص  هب  لیدبت  ناشتشهب  ییاجباج ،
دـشابیم فرـشا  فجن  یلعف  لحم  هک  مالـسلا  يداو  مالـسلا ، مهیلع  راـهطا  همئا  ثیداـحا  ساـسا  رب  هک  درک  دـیدرت  دـیابن  دروم  نیا  رد 

ات ناراکهنگ  ناراکدـب و  حاورا  لـحم  دراد  رارق  نمی  رد  هک  توهرب  يداو  تسا و  نینمؤم  حاورا  لـحم  هک  ندـع  ّتنج  زا  تسا  ياهعقب 
يارحص نیمه  تشاد  رارق  اجنآ  رد  مدآ  ترضح  هک  تشهب  زا  تمسق  نآ  تفگ  ناوتیم  ثیداحا  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . زیخاتسر  ماگنه 

. هدوب تافرع 
. تسا تافرع  يارحص  ناگدننکاعد  صوصخم  دوشیم و  زاب  هفرع  زور  طقف  یهلا  تمحر  ياهرد  زا  یکی  دنیوگیم .

. تسا یهلا  شزرمآ  ترفغم و  يهظحل  هفرع  زور  بورغ  دنیوگیم :
هک دراد  ییاهنادیم  زکارم و  مه  نیمز  هرک  دراد ، يژرنا  نادیم  هک 7  ناسنا  کی  ندب  دننام  ایوگ  نامز . مه  تسا  حرطم  ناکم  مه  سپ 

، تاعاس یخرب  مه  نامز  رظن  زا  تسا و  رارسا  زا  هک  رونلا ، لبج  روط و  هوک  همحرلا ، لبج  تافرع ، يارحص  دننام  تسا  يژرنا  زا  راشرس 
اهيژرنا نیمه  دوشیم و  رارقرب  كالفا  نیمز و  هرک  نیب  یصاخ  يژرنا  مه  اهلاس  دیاش  اهزور و 
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تقو رجف و  عولط  ردـق ، بش  هفرع ، زور  دـننام  دربیم ، قح  تاذ  رـضحم  ات  دوخ  اب  ار  ام  ياـعد  دـنکیم و  زاـب  ار  یهلا  تمحر  ياـهرد 

. ناذا
زا ءاـیبنا  فوـقو  و  تسا . یهلا  يژرنا  عـبنم  ناـکم  رظن  زا  مه  ناـمز و  رظن  زا  مه  هـک  ییارحـص  ور ، شیپ  رد  تاـفرع  يارحـص  کـنیا  و 

کنیا تسا و  هدوزفا  نآ  يژرنا  راب  تسادـق و  رب  ناکم  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ات  مدآ  ترـضح 
؟ مشیدنیب هچ  میوگب ؟ هچ  نم ! رب  ياو  يا  نم ! رب  ياو  يا  مشیدنیب ! مقلاخ  هب  ناکم ، نیا  رد  دیاب  ریقح  نم 

نم (1) 6 لیثمت  نم و  قرف  رب  كاخنم  لیق  لاق و  مهو و  زا  نورب  يا 

مهو هشیدنا و  لایخ ، زا  نورب  وت  نوچ  ریذپب . هشیدنا  رکفت و  ياجب  گنس  كاخ و  نیمه  رب  ار  ماهدجس  ایادخ  ریذپب . ارم  توکس  ایادخ !
. یتسه سایق  و 

، دریذپیم مه  ارت  كدـناوا  شابم ، دـیماانهک  دـیوگیم  نم  هب  مروعـش  تسا . شنیب  روعـش و  مهف ، زا  نخـس  هک  ییاج  رعـشم : اما  و  *** 
رازاب نیا  زا  دریذـپیم . وا  يدرک  تفایرد  هک  هزادـنا  ره  نک ، رکف  شیدـنیب و  دریذـپیم . شمرک  اـب  مه  ار  مک  يهشیدـنا  رکفت و  نیمه 

. دندرگیمنرب راتسد  یهت  ناتسدیهت ،
قیمع رحب  نیا  رد  هک  یتسین  يرگانـش  نانچ  وت  دنک ، قرغ  دوخ  رد  ارت  هک  قیمع  نانچ  هن  نک  هشیدـنا  تناوت  دـح  رد  دـیوگیم  مروعش 

. یشاب هتشادن  دورو  ناوت  دیاش  مه  شقمع  مک  لحاس  رد  یتح  يوشن ، قرغ  ینک و  انش 
ایرد هب  ار  دوخ  اهیلیخ  نک ، رت  ییور  تسد و  نیشنب و  لحاس  رد  طقف 

انالوم  - 1
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دنر و رگید  نآ  دز ، قحلا  انا  دایرف  یکی  دوب ، مک  ناشتیفرظ  نوچ  اهنآ  اهدـیزیاب  اهدیعـسوبا و  اهروصنم ، نوچمه  دـندش  قرغ  دـندز و 

. دش هدیروش  تسمرس و  هناوید و  رمع  مامت  یکی  نآ  دش (1) 7  نکشهبوت  تسم و 
رفح هاـچ  دـنتفرگیم ، تسد  هب  لـیب  رتيداـع  یتـح  يداـع و  ناـمدرم  نوچ  رترب  نادّـحوم  نآ  قشع و  هشیدـنا و  رحب  ناـصاوغ  نآ  یلو 

سونایقا هک  ربمایپ  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوخ  و  اهنآ . نادنزرف  رب  مالـس  اهنآ ، رب  مالـس  دندومنیم ! دابآ  ناتـسلخن  دندرکیم و 
شود هب  کـشم  و  درکیم ! رفح  قدـنخ  دـشیمن ! هداد  صیخـشت  نارگید  زا  عمج ، رد  دوب ، ملع  رهـش  دوخ  هک  وا  دوب ، هشیدـنا  قـشع و 

دورد و هتسیاش  هک  دیتسرفب ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  دیاهدروآ . نامیا  هک  یناسک  يا  دیامرفیم : دنوادخ  هک  تسا  نینچ  نیا  دیشکیم !
. دمحم لآ  دمحم و  رب  مالس  دمحم . رب  مالس  دنتسه . دنوادخ  مالس 

؟ منک هچ  يوزرآ  الاح  نک . وزرآ  انم  رد  دنیوگیم  منک ؟ هچ  انم  رد  الاح  *** 
يوزرآ حـیبست و  ار  دـنوادخ  دـجو  اـب  شلوـکلوم  دراـیلیم  اـهدرایلیم  مراد  رارق  نآ  يور  هک  یگنـس  مراد . رارق  وزرآ  رادـم  رد  هک  نـم 

. دننکیم شلاصو 
لاـصو قـشع  داـیرف  شبنج و  شوـج و  رد  مدوـخ  دوـجو  يّهرذ  ّهرذ  مراد و  رارق  نآ  رد  هک  ياهموـظنم  متـسه ، نکاـس  نآ  رب  هک  ینیمز 

نیا ایادـخ  یمیحر . ناـمحر و  وت  هک  شخبب  ارم  ایادـخ ! منک . وفع  شریذـپ و  يوزرآ  دـیاب  طـقف  منک ؟ هچ  يوزرآ  سپ  تسا  دـنوادخ 
رب رد  ار  اهوزرآ  دیما و  اههشیدـنا و  اهتفرعم ، نآ  يهمه  نتفگ  حـیبست  هک  ریذـپب  نم  زا  حـیبست  کی  اب  ار  انم  نیا  رعـشم و  نیا  تافرع ،

. دراد

هَّللا  تمعن  هاش  - . 1
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قالخ روعش 

دندرب موجه  ناطیش  فرط  هب  نارئاز  یمدق ! دنچ  رد  ناطیـش  ناسآ  تحار و  هچ  میدیـسر . تارمج  هب  هک  مدوب  روهطوغ  ملایخ  رکف و  رد 
رفن کی  درک . عورش  موس  ناطیش  زا  دیاب  : » تفگ یناحور  دندرک . ترپ  شفرط  هب  دنتـشاد  تسد  رد  هک  هچ  ره  شفک و  هگنل  ییاپمد ، و 

ناراب و گنس  ار  ناطیش  نارئاز  دوب ، هدماین  نوریب  زونه  درادرب . هزیرگنس  دوب ، هدش  هدیشک  ناطیش  فارطا  هک  يراصح  لخاد  زا  ات  دیرپ 
شدرد هک  ناطیـش  دروخیم ، نم  هب  ددرگیمرب  اهگنـس  دـینزن ، ناطیـش  هب  گنـس  اباب   » دز دایرف  ادـخ  هدـنب  هک  دـندرک  ناراـب  ییاـپمد 

. دندیدنخ یلک  دیآیم .» رد  مردپ  نم ، یلو  دیآیمن 
دعب تعاس  کـی  تسرد  هدـیربمُد  نیا  یلو  ددرگنرب . هک  تفر  درک و  مر  مه  ناطیـش  دـنداد و  مر  ار  وا  دـندز و  گنـس  ناطیـش  هب  مدرم 

! دنرادرب ار  رتگرزب  لاقترپ  هک  دنکیم  هسوسو  ار  اهیخرب  هنوگچ  مدید  دش و  ادیپ  شاهلکورس  لاقترپ  میسقت  ماگنه 
رتوبک مخت  يهزادنا  هب  لقادـح  رتکچوک و  ودرگ  زا  دـیاب  دوشیم ، ترپ  ناطیـش  فرط  هب  هک  یگنـس  : » تفگیم نارئاز  يارب  یناحور 

همه هب  تشادرب و  ار  ددع  کی  اقآ  جاح  و  دوب . یگنـس  مادک  ره  تسد  دـندرک و  زارد  تسد  شفرط  هب  رفن  دـنچ  ماگنه  نیا  رد  دـشاب ».
هزادنا دشاب ! هتشاد  تاصخـشم  دیاب  دننزب . ناطیـش  هب  دیاب  هک  یگنـس  تسا . بیجع  دشاب ». يردق  نیا  دیاب  گنـس  هک  تفگ  داد و  ناشن 

. تسا لطاب  جح  تسین . لوبق  دشاب  سدع 
اج نیا  ات  درک . هدهاشم  ناوتب  ار  ناطیـش  هب  نآ  تباصا  درک و  ترپ  ناوتب  هک  دشاب  ياهزادنا  دیاب  تسین . لوبق  دـشاب ، مه  لاقترپ  هزادـنا 

هک مینیبیم  ار  ییاهزار  مینک ، هاگن  ار  نامفارطا  هک  یمک  یلو  دسریمن ، رظن  هب  یمهم  هلئسم 
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رد همه ، همه و  بیس و ...  لاقترپ و  هویم  ای  لخن  نآ  ای  دناهتشاک ، تافرع  يارحـص  رد  هک  ار  ایقاقا  ياهتخرد  نیمه  تسا . زیگناتریح 

. تسا رگیدمه  سایقم 
تکرح رد  تسا  قلطم  لامک  شیاهتنا  هک  يریسم  رد  شنامرف  هب  دریگیم و  تهج  وا  نامرف  هب  دیآیم و  دیدپ  ادخ  نامرف  هب  اهنیا  همه 

. تسا
. سب دنادیم و  وا  طقف  تسا ! راک  رد  يرارسا  هچ  اهزمر ! هچ  اهزار ! هچ 

شخرچ هجرد   180

. مینک دیرخ  ار  نامياهلوپ  هیقب  زورما  هک  میدش  ممصم  مرسمه  نم و 
هب هچرازاب  نیا  زا  ژاساپ و  نآ  هب  ژاساپ  نیا  زا  هزاغم ، نآ  هب  هزاغم  نیا  زا  نایفـسوبا  رازاب  رد  تعاس  ود  دودـح  مه  لـبق  زور  رهظ  زا  دـعب 

. میتفر هچرازاب  نآ 
اهرادهزاغم یلو  میتسین  هجوتم  ام  دوخ  دننکیم . ار  هابتشا  نیمه  مه  نارئاز  رگید  میوریم ، راب  دنچ  اههزاغم  زا  یخرب  هب  هک  مدش  هجوتم 

روصت هب  دعب  تعاس  مین  نوریب ، دوریم  ددنـسپیمن و  نتفر ، رو  هقیقد  زا 20  دعب  يرتشم  هک  یئالاک  هک  دننادیم  اهنآ  دـننادیم ! ار  نیا 
مرح و لـباقم  هطقن  اًـلماک  دراد . يرگید  ياوه  لاـح و  هشیمه  رازاـب  درخیم . ددنـسپیم و  ار  سنج  ناـمه  هتفر ، يرگید  هزاـغم  هک  نیا 

. دجسم
، هرجح ره  زا  هشوگ ، ره  زا  ناطیـش  دـنوشیم . نیزگیاج  ًاعیرـس  يدـیدج  لاـیما  تاـساسحا و  دـنوریم و  سپاو  تاـساسحا  زا  يرایـسب 

. تسا رهاوج  زا  تبحص  تسا ، يدوعس  لایر  زا  تبحص  تسا . رالد  زا  تبحص  تسا . نایفسوبا  زا  تبحص  اج  نیا  دشکیم . كرس 
مدوب هدینـش  هک  نآ  اب  دـندوب . هداد  ییایبورب  قنور و  نایفـسوبا  رازاب  هب  رگید  ياهناوراک  زا  یناریا  رفن  اهدـص  ام و  ناوراک  زا  رفن  اههد 

زا یخرب  هک 
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رد یـشورف  رهاوج  دنچ  رد  اذـهعم  دوشیم ، يریگولج  راک  نیا  زا  مه  كرمگ  رد  دـنربیم و  ناتـسبرع  هب  هکـس  ناشدوخ  هارمه  نیرئاز 

! دنتسه ندز  هناچ  ای  دیرخ و  لوغشم  یناریا  ياهمناخ  هک  مدید  نایفسوبا  رازاب 
زا میورب و  یلافج  لته  بنج  ینادهاز  دمـص  هزاغم  هب  دش  رارق  نآ  نیا و  هیـصوت  هب  انب  نایفـسوبا  رازاب  رد  ینادرگرـس  تعاس  ود  زا  دعب 

: دندیسرپیم بترم  دوب ، رخآ  ياهزور  دندوبن . رادرب  تسد  اهرفسمه  مینک . دیرخ  اج  نآ 
يوشیم روبجم  هک  راگنا  ییامنهار ! تشپ  ییامنهار  و  هیصوت ، تشپ  هیصوت  دعب  و  دیاهدیرخن ؟ ارچ  دیاهدیرخ ؟ اجک  زا  دیاهدیرخ ؟ یچ 

. اهنایفسوبا رازاب  رد  یتح  دیرخ ، رد  یتح  ینک . راتفر  نانآ  گنرمه  هارمه و 
. دندروخیم لوو  يرتشم  نز  درم و 9  اقآ 4  دمص  کچوک  هزاغم  رد 

ای رالد  اب  رادـلوپ ، مه  اهيرتشم  يرتشم و  زا  رپ  هزاغم  تکرب ، دـهدب  ادـخ  میدـش . هفاضا  اهنآ  هب  ات  ود  ام  دـندوب . رفن  هس  مه  ناـشدوخ 
. لایر

تسا و بوخ  نیا  تفگیم : نز  دـننک . هرجاشم  مه  اب  هک  دـندوب  هدامآ  نآ  ره  دندیـسریم و  رظن  هب  هتـسخ  یبصع و  رهوش ، نز و  کی 
: تفگیم درم 

دوب و هداتـسیا  شلباقم  مه  نز  راگیـس و  هب  ندز  کپ  لاح  رد  یبصع و  هتـسشن  درم  دـندوب . هزاغم  هشوگ  رد  يرگید  رهوش  نز و  اًلـصا !
. درخب شرهوش  دهاوخیم  وا  هچ  ره  هک  تفرگیم  نابز  هب  درکیم و  شزاون  زان و  ار  رهوش 

شورف يارب  رگا  : » تفگ یمناـخ  هب  اـقآ  دمـص  میرخب ، ار  ناـمه  مه  اـم  اـت  دـنرخیم  یچ  هـک  مـیدرک  هاـگن  نآ  نـیا و  هـب  یتعاـس  مـین 
نیا تسه  مه  مدرم  رکف  هب  هک  بجع  دنرخیم .»! رتهب  ناریا  رد  ار  كرام ...  درادن ، رازاب  ناریا  رد  دـیرخن ، ار  یقربوراج  نآ  یهاوخیم 

! اقآ دمص 
مدرک هبـساحم  راب  نیدنچ  میهد ، ماجنا  دیرخ  میتفرگ  میمـصت  هک  زورما  یلو  مدرکیم . شمارآ  یکبـس و  ساسحا  هک  دوب  زور  هدراهچ 

هک مرخب  هچ  هک 
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رد میدز  هناچ  تمیق  رس  رب  میدرک ، باختنا  ار  یسنج  راب  نیدنچ  دنکن . تیذا  مه  دهشم  كرمگ  ًانمض  و  دشاب ؟ هتـشاد  دوس  میارب  یمک 
هک ار  سنج  نیا  اـیآ  دـنکیمن ؟ متیذا  دهـشم  كرمگ  اـیآ  مدـیرخ ، رگا  هک  دادیم  تسد  نـم  هـب  یموـهوم  هرهلد  کـی  هـظحل  نـیرخآ 
ایآ کچ ؟ ای  دهدیم  دقن  لوپ  رادیرخ  ایآ  منک ؟ فرص  تقو  دیاب  ششورف  يارب  زور  دنچ  ایآ  مشورفب ؟ مناوتیم  تمیق  هچ  هب  ماهدیرخ 

ساسحا دنکیم ! درد  مندب  ياج  همه  ییوگ  هک  مدش  هجوتم  هعفدکی  رگید . لاوئـس  نیدنچ  و  ریخ ؟ ای  دوشیم  همیرج  لومـشم  راب  نزو 
دنچ تحار  مارآ و  لابکبـس و  ناـسنا  نآ  ماهدرک ! قرف  هـجرد   180 ماهداد ، تسد  زا  ار  متناـتم  شمارآ و  ماهدـش ! نیگنـس  هک  مدرکیم 

ور کچوک  هچغاب  لودج  يور  مدـمآ ، نوریب  هزاغم  زا  دـش ، گنت  یمک  مقلخ  و  مدرک ، ساسحا  مباصعا  رب  يراشف  مدوبن . شیپ  تعاس 
ایآ هدرک !؟ داجیا  شنت  نم  رد  همه  نیا  هک  دوشیم  مدیاع  دوس  ردقچ  دیرخ  نیا  زا  ایآ  مدرک ، رکف  هقیقد  دـنچ  متـسشن و  هزاغم  يور  هب 

فاوط راب  نیدـنچ  مناوتیم  تعاس  ره  رد  هک  یلاح  رد  منک . فلت  تقو  مه  اهتعاس  دـیاب  لقادـح  هک  نیا  هژیو  هب  دراد ؟ ار  نیا  شزرا 
هک دـیهدب  هزاجا  رگا  : » متفگ مرـسمه  هب  دـنخبل  اب  و  مدـش ، دـنلب  میاج  زا  نتفگ ! ناطیـش  رب  تنعل  کی  اب  هعفدـکی  مناوخب ، زاـمن  منک و 

. میتشگرب مرح  هب  سیورس  نیلوا  اب  هلصافالب  لاحشوخ و  ود  ره  ردقچ  دندرک و  لوبق  مه  ناشیا  میرتتحار » یلیخ  میرخن ، یچیه 

رادهلوگنم رئاز 

دیرخ راتفرگ  ار  نامدوخ  هک  میدرک  لوبق  ود  ره  هک  ردق  نیمه  میدوب  حتاف  زور  نآ  مه  ام  ًاعقاو  هک  میدش . مرح  لخاد  حتفلا  باب  رد  زا 
ناویل دنچ  ندروخ  اب  ار  یگنشت  یگتسخ و  مینادب . حتاف  ار  دوخ  هک  میتشاد  قح  مینکن ،
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مدـناوخیم اعد  نم  میدرک ، فاوط  مه  اب  راـب  نیا  میتفرگ . رارق  ناگدـننک  فاوط  رادـم  رد  دـعب ، عبر  کـی  میدرک و  فرطرب  مزمز  بآ 

، هزبس ناوج  کی  متـسار  فرط  متفرگ . رارق  میطح  تمـسق  رد  ار  زامن  درک  يرای  نم  هب  سناش  زامن . تقو  ات  درکیم  رارکت  مه  مرـسمه 
تـسود هک  دوب  یبلاج  رایـسب  درم  مپچ  فرط  درک ، شنرک  میظعت و  یلیخ  نداد  تسد  عقوم  زامن  زا  دعب  هک  دوب  بدؤم  رایـسب  فیرظ و 

هب رـس ، رب  هدـش  يزودـلگ  ینیچقرع  دیفـس و  اًلماک  یـشیر  اب  دوب ، مادـنا  کیراب  دـق و  هاتوک  يدرم  وا  منک ، شهاـگن  اـهتعاس  متـشاد 
هب دـننام  همـست  میلگ و  عون  زا  ینتفاب  کی  هدـش  یناطیق  يزودـلگ و  سابل  رب  هوالع  دوب ، یناغفا  داژن  زا  ای  ناتـسناغفا و  لها  دایز  لامتحا 

هناـش يور  یتمـسق  هک  يروط  هب  دوب . هدرک  لـیامح  هتخود و  مه  هب  ار  نآ  رـس  ود  هک  رتم  ود  دودـح  يدـنلب  تناـس و  دودح 15  يانهپ 
. دوب هتخود  هلوگنم  ددع  دودح 30  نآ  هب  تشاد و  رارق  شپچ  ياپ  قاس  يور  یتمسق  شتسار و 

ادخ هناخ  يور  هب  ور  دتـسیاب ، زامن  هب  دیایب و  نم  رانک  هک  نیا  زا  لبق  درم  نیا  دندوب . زبس  شفنب و  هایـس ، دیفـس و  یبآ ، زمرق ، اههلوگنم 
يدرف هک  هطرش  داد . ناشن  یـشنکاو  هن  داد و  یخـساپ  هن  وا  یلو  تفگ . يزیچ  وا  هب  اههطرـش  زا  یکی  دوب . هداتـسیا  تکرح  یب  تسار و 

کی لـثم  زونه  وا  یلو  دنداتـسیا ، زاـمن  فص  هب  همه  تفر . هیقب  ندرک  یهن  رما و  لاـبند  درک و  كرت  ار  وا  دوب ، ناـبرهم  ًاتبـسن  ناوج و 
یکی دش و  کیدزن  وا  هب  مداخ  کی  دعب  دیدیمن ، مه  ار  یـسک  درکیمن و  هاگن  مه  ار  ییاج  هک  راگنا  دوب و  هداتـسیا  حور  یب  همـسجم 

، تفرگ شاهدنخ  دیسریم ، رظن  هب  نشخ  ریگتخـس و  يدرم  هک  نیا  مغریلع  مداخ  دروخن ، ناکت  مه  زاب  درم  تفگ ، وا  هب  يزیچ  راب  ود 
نیا مداخ  تفر . ورف  دوخ  ملاع  هب  درک و  مرح  هب  ور  زاب  تخادـنا ، مداخ  هب  یهاگن  مین  درم  دز . درم  هناش  هب  یمارآ  هب  راب  دـنچ  تسد  اـب 

هب تفرگ و  ار  درم  يوزاب  راب 
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رس مناوتب  هک  متشاد  هقالع  یلیخ  مدش ، لاحـشوخ  تفرگ . ياج  مرانک  رد  دمآ و  تمواقم  نودب  مه  وا  درک و  تیاده  زامن  فص  فرط 

15 ًالامتحا 14 - دوب و  شاهناش  يور  ولج و  اـت  دودح 16  مدرمـش  ار  شیاههلولگنم  دوبن . تبحـص  لها  وا  یلو  منک ، زاب  وا  اب  ار  تبحص 
همه ادخ  منادب . ار  شاهدرک  لیامح  هدش و  يزودلگ  دننام  همست  میلگ  اههلوگنم ، هفسلف  هک  متشاد  تسود  یلیخ  شرس ، تشپ  مه  ییات 

تـشاد متـسار  تمـس  ناوج  هَّللاناحبـس . دریذپیم . بوخ  مه  ردـقچ  تسا و  فقاو  رارـسا  اهزار و  همه  هب  دـنادیم و  ار  اهینتفگان  نیا 
باتک متـساوخ  ناشیا  زا  اذـل  دـنک ، زاب  تبحـص  رـس  نم  اـب  تساوخیم  مه  وا  ماهدـش ، درم  نآ  ياـشامت  وحم  نم  ارچ  هک  دزیم  دـنخبل 

لمع طـقف 8  مارحا  تاـمرحم  رد  مدز . قرو  دوب ، یبرع  ینیچ و  اـی  ینپاژ و  طـخ  هب  دوـب ، جـح  کـسانم  داد ، دـهدب ، نم  هب  ار  شیاـعد 
تاـیرظن 4 بسح  رب  یلودـج  رد  مه  ار  مارحا  تابحتـسم  تاـهورکم و  تاـبجاو ، مینادیم . مارح  ار  لـمع  ام 24  هک  یلاـح  رد  دنتـشاد .

يارب هورکم و  یکلام  بهذم  يارب  تسا ، بحتـسم  یفنح  بهذم  يارب  لمع  کی  هک  دوب  هدرک  يدنب  میـسقت  تنـس  لها  یلـصا  بهذم 
هاگن ار  ماهرهچ  باتک و  هحفـص  بترم  دوب و  لاحـشوخ  مدزیم  قرو  ار  شباـتک  هک  نیا  زا  ناوج  رگید . يزیچ  یلبنح  بجاو و  یعفاـش 

مدرک و رکـشت  هک  دـشاب  نم  لام  مراد  تسود  ار  باتک  رگا  هک  درک  هراشا  نم  هب  مه  دـعب  ریخ ؟ ای  ممهفیم  يزیچ  ایآ  دـنیبب  ات  درکیم 
. متفریذپن

ارح راغ 

هاگن هوک  نییاپ  زا  ار  راغ  ود  ره  اهتنم  میتفر . مه  ارح  راغ  روث و  راغ  ینم ، رعـشم و  تاـفرع ، رب  هوـالع  هقبط ، ود  سوبوتا  اـب  لـبق  زور  ود 
ام هب  ار  هوک  سوبوتا  ياپ  زا  طقف  رگید  لئاسم  تقو و  دوبمک  تلع  هب  ناوراک  ریدم  میدرک .
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طقف دیایب و  راغ  یمدق  دنچ  ات  رمع  کی  زا  دعب  مدآ  دادیب ! داد  يا  مالـسلاو ، ارح »! راغ  اجنآ  تسا . روث  راغ  اج  نآ  : » تفگ داد و  ناشن 

، مدیود ار  مرح  ات  لته  زا  مورب . ارح  راغ  هب  ات  متساوخ  هزاجا  مرسمه  زا  هناحبص  زا  دعب  حبـص  زورما  اذل  دنک !؟ افتکا  رود  زا  نآ  ندید  هب 
اب میداد و  لایر  ًاعمج 10  یناریا  رفن  ود  اب  متفر و  سوبوتا  هاگتـسیا  هب  مدش و  جراخ  حتفلا  باب  رد  زا  مدروخ ، مزمز  بآ  ناویل  ود  یکی 

نیا دندوب و  تکرح  رد  ارح  راغ  ریـسم  رد  رفن   15 دادـعت 10 - متخادـنا  الاب  هب  یهاگن  هوک  ياپ  رد  میتفر . رونلالبج  ياپ  ات  يراوس  کی 
. میسرپب یسک  زا  ار  راغ  ریسم  هک  تشادن  یموزل  دوب  یبوخ  يامنهار 

دب دعب  هقیقد   6 - 5 ارچ ؟ مدیمهفن  دروخیم . جـیگ  مرـس  دـنکیم و  درد  میاههقیقـش  مدرک  ساسحا  هک  مدوب  هتفرن  رتشیب  رتم   20 - 10
یتحار و نیا  هب  هن  هتبلا  هک  ار  ریـسم  نیمه  اهراب ، اهراب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  داتفا  مدای  یتقو  مدش . مطالت  راچد  يروج 
، نم لثم  هن  و  اهنت ، ياهنت  هک  دارفا  يدایز  دادـعت  هورگ و  اـب  هن  مه  نآ  بش ، رد  اـسب  هچ  هک  زور  رد  هشیمه  هن  مه  نآ  یـصخشم  نیا  هب 

هتفریم هتفریم ! الاب  نآ  هدـمآیم و  هوک  نیا  هب  هدایپ  ياپ  اب  هک  يراوس ، اب  نم ، لثم  هن  و  هنـسرگ ، مکـش  اب  هک  هدروخ ، لصفم  هناحبص 
مـضغب ندـیکرت  زا  تدـش  هب  نوچ  دوـب . هتفرگ  نم  زا  ار  نتفر  هار  ناوـت  هک  تخیریم  ممـشچ  زا  هلوـلگ  هلوـلگ  کـشا  ناـنچ  هچ !؟ هک 
تکرح رد  ریـسم  رد  هـک  يرفن   15 - 10 منک ، تحار  ار  مدوخ  هیرگ  اـب  هک  دوبن  شیاـج  دـیزرلیم ، مندـب  ماـمت  مدوب ، هدرک  يریگولج 

قرغ اپ  ات  رس  هک  یلاح  رد  ریسم  يرتم   80 رد 70 - مدروخیم . ورف  ار  مضغب  تدش  هب  اذل  دندیدیمن ، ماهیرگ  يارب  یلیلد  ًالومعم  دندوب ،
تـشپ زا  تشاد ، زاب  منتفر  الاب  زا  تفرگ و  لغب  رد  ار  متـسار  ياپ  تسد  ود  اـب  هلاـس   6 یکدوک 5 - هعفدـکی  مدوب ، مطالت  ناـجیه و  رد 

کشا ياههقلح 
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اًلـصا مهدـب ! وا  هب  يزیچ  هک  درکیم  سامتلا  هتخوس  هایـس  ياهرهچ  اب  كدوک  مدرک . شهاـگن  دـشیم . ریزارـس  ممـشچ  زا  ناـمایب  هک 
یکی دوب . هدرک  بالق  ار  شناتـسد  مکحم  وا  یلو  مروایب ، رد  شگنچ  زا  ار  میاپ  متـساوخ  مدرکیمن . ار  اج  نآ  رد  مه  نآ  ادـگ ، ناـمگ 

. دشن هک  دشن  مداد ، ناکت  ار  میاپ  راب  ود 
كدوک ياهتسد  تسد ، ود  ره  اب  ات  متشاذگ ، نیمز  تشاد ، رارق  نآ  رد  بیس  لاقترپ و  دنچ  یساکع و  نیبرود  هک  ار  متسد  کیتسالپ 

شفرط هب  عیرـس  ار  مدوخ  هک  تشاد  رارف  دـصق  تشادرب و  ار  نآ  رتگرزب ، یمک  ياهچب  رتـخد  متـشاذگ  نیمز  اـت  منک ، زاـب  میاـپ  زا  ار 
ار اهبیس  لاقترپ و  دش ، تحاران  دید و  هبرـض  یمک  لوا  كدوک  هک  دش  ببـس  تکرح  نیمه  متفرگ ، وا  زا  ار  کیتسالپ  مدرک و  ترپ 

هتفرن رتولج  يرتم  دـص  دـش ، هتفرگ  اًلماک  ملاح  مدرک ، صـالخ  شگنچ  زا  ار  میاـپ  تمحز  اـب  دوبن ، رادربتسد  وا  یلو  مداد  كدوک  هب 
شیاپ ود  تشاد ، صـصخت  قوف  ًاعقاو  يدعب  يادـگ  لوا ، هداوناخ  نامه  لثم  هچب ، ات  ود  رهوش ، نز و  کی  ادـگ ، هداوناخ  کی  هک  مدوب 

هب نداد  باوج  متـشادن . مه  ار  ندرک  رکف  تصرف  ادگ ! مدق  هب  مدـق  لکـش ، نیا  هب  و  دوب ! هدرک  نازیوآ  شندرگ  هب  دوب و  هدروآ  الاب  ار 
هرفن کی  پیکا  مدرمش 31  ار  اهادگ  دادعت  نتشگرب  عقوم  رد  دراذگیمن . یقاب  هشیدنا  لمأت و  ندرک و  رکف  يارب  یتصرف  ادگ  همه  نیا 

هک دوب  راغ  ریسم  دوب ، زیگنافسأت  رایسب  هک  يزیچ  يدوعـس ! تموکح  تریغ  هب  هَّللااشام  دندشیم ! رفن  ًاعمج 38  هک  دندوب  هرفن  دنچ  و 
اهلاـس لوط  رد  نیرئاز  هک  دوب  هدـش و ...  هلاـچم  يذـغاک  لامتـسد  لـیجآ ، تسوپ  هویم ، تسوـپ  هباـشون ، یطوـق  کـیتسالپ ، زا  وـلمم 

. دناهتخیر
اهیلیخ دـیاش  مه  ار ، تعاس  مین  نیمه  هتبلا  هک  تسا  هار  تعاس  مین  راغ ، دوخ  ات  دوشیم  مامت  تلافـسآ  هک  ییاـج  ینعی  هوک  نییاـپ  زا 

نآ زا  دننک ، یط  مه  رگا  دننک ، یط  یتحار  هب  دنناوتن  هبرف  دنملاس و  دارفا  ًاصوصخم 
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. دننک روبع  دنناوتیمن  دراد ، هلصاف  رتم   15 راغ 10 - دوخ  ات  هک  الاب  هنزور 

راغ نیا  هب  مدشیم ، اهنت  هک  نآ  ره  ناریا  ياههوک  رد  اهلاس  متشادن ، راظتنا  مدوخ  زا  اًلـصا  مدرم ، بلغا  لثم  ًانیع  مدش ، کیدزن  راغ  هب 
ادا نایادگ و  روفو  هتبلا  هک  كرحتم  هدرم  کی  لثم  راغ ، رانک  رد  الاح و  یلو  متخیریم ، کشا  اهراب  و  مدیـشیدنایم ، مدوب ، هدـیدن  هک 
. دروخب سپاو  متاساسحا  هک  دوب  هدش  ببس  دیاش  یساسحا ، یب  یتوافت و  یب  اب  دارفا  دمآ  تفر و  راغ ، ریسم  یگدولآ  اهنآ ، راوطا  و 
نیا هک  دنکیم  روصت  یـسک  هچ  رتشیب ! مه  نآ  زا  عیقب و  لثم  هدش ! شومارف  هتخانـشان ، اهنت ، بیرغ و  بجع  مدیـسر ، راغ  هب  لاح  ره  هب 

رارسا هرابرد  ياهحفص  لقاال 300  یباتک  يدنمـشیدنا ، یملاع ، یهیقف ، ایآ  دـنکیم !؟ كرد  ار  اج  نیا  تمظع  یـسک  هچ  هدوب ! هچ  اـج 
لخاد دنتفر . دنتفرگ و  سکع  دندرک و  يدیدزاب  یجراخ  یجاح  دنچ  ات  مدرک ، ربص  هقیقد  دنچ  هتـشون ؟ و ...  راغ ، نیا  هفـسلف  راغ ، نیا 

راغ لخاد  عرـضت  اعد و  ندناوخ  ای  لوخد و  نذا  نودب  اباحم و  یب  تسار و  يروط  نیا  هک  نیا  زا  یلو  متـشاد ، وضو  دنچ  ره  مدش ، راغ 
ياهبش ادخ  لوسر  هک  ییاج  رد  مراد  قح  نم  رگم  متسنادیم . تازاجم  شنزرس و  هنوگ  ره  راوازـس  ار  مدوخ  مدوب و  نیگمرـش  مدش ،

 ...! اج نیا  هک  نیا  هن  رگم  موش . لخاد  يروط  نیا  هدرب ، رس  هب  اج  نآ  رد  يدایز 
!؟ يزاسب اج  نیا  يارب  یتغل  یمالک ، یظفل ، یناوتیم  وت  رگم  تخبدب  يا  هچ !؟ اج  نیا 

رارسا هرابرد  دیسیونب  دییوگب و  دیاهدرک ؟ توکس  امـش  هنوگچ  نادنمـشیدنا ! يا  ناملاع ! يا  ناگدنـسیون ! يا  ناکلاس ! يا  نافراع ! يا 
نآ دمآیم ؟ اج  نیا  اهبش  روطچ  درک ؟ باختنا  ار  راغ  نیا  ارچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  راغ  نیا 
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هن مه  نآ  بش ، لد  رد  هک  ناتـسود ! اب  نشور و  زور  رد  هن  مه  نآ  هدش ! تسرد  هلپ  هدش و  هتخاس  يریـسم  رد  تلافـسآ و  ياپ  زا  هن  مه 

!! هدوب هار  رتمولیک   8 لقاال 7 - هوک  ياپ  ات  هک  ياهلصاف  زا  خالگنس و  نآ  نایم  زا  اهزور ، اهبش و  هک  تعاس  دنچ  ای  کی 
هک هتفرگ  رارق  مه  يور  اهگنس  يروط  دوش و  داجیا  یهاگهانپ  ات  دناهتشاذگ  مه  يور  ار  اهگنس  ییوگ  دنکیمن . میاضرا  راغ  ندید 
رد تسا ، هتشاذگیم  ار  دوخ  نیلعن  هشوگ  نیا  رد  ادخ  ربمایپ  ًامتح  . » مدرک هاگن  ار  اهگنس  راغ و  طسو  دشاب . هتشاد  مه  دنچ  ياهچیرد 
زا هدرکیم ! دوعـص  اهنامـسآ  هب  شمرگ  سفن  هنزور  نیا  زا  هتـشاذگیم ! هدوب  هدیچیپ  نآ  رد  ینان  هکت  هک  ار  یلامتـسد  مه  هشوگ  نیا 

مسوبب تسین ، ندرک  رکف  تقو  الاح  میوگیم  هچ  هدیدیم ! ار  ادخ  شنیرفآ و  اهناشکهک ، اههراتس ، هام ، شکرابم ، نامـشچ  هنزور  نیا 
منکشب و دنق  لثم  ار  گنس  نادند  اب  مهاوخیم  دنکیمن . میاضرا  مادک  چیه  مسوبب ! راب  دنچ  مسوبب ! روطچ  ار ! گنس  نآ  ار ! گنس  نیا 

هدجس ار  دنوادخ  متـشاذگ  نیمز  رب  ار  یناشیپ  متـسشن . وناز  ود  ادخ  هناخ  هب  ور  موش . ءاضرا  یمک  دیاش  ات  مروخب ! موجب و  ْتِرِک  ْتِرِک 
رگا تسا . بارحم  کی  ًاعقاو  راغ  مدروآ ، اج  هب  زامن  تعکر  ود  دوب  تولخ  زونه  مدـش . دـنلب  دـیوگب ؟ هچ  تسنادیمن  نابز  یلو  مدرک 

. دوب دهاوخ  راغ  نیمه  دشاب ، هتشاد  بارحم  کی  طقف  نیمز  هرک  مامت 
یلـص دمحم  دیدیم . ار  اهادیپان  درکیم ! دصر  ار  تقلخ  لک  اج  نآ  زا  ادخ  لوسر  هک  ياهناخ  دـصر  تسا ، هناخ  دـصر  کی  ارح ، راغ 

هچ منادیمن  هک  يزیچ  ای  يژرنا ، رون ، هعقاو ! نآ  دـش  عقاو  هک  تقو  نآ  دـیدیم ! ار  اـهیهانتیال  ار ، تیدـبا  هچیرد  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا 
دوجو هب  ناشکهک  ربا  تیاهن  یب  و  داد ! يور  راجفنا  نآ  هنوگچ  هک  دیدیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دش . لیدبت  هدام  هب  ممانب ،
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دیدیم وا  ناشکهک . ره  رد  هموظنم  تیاهن  یب  رگید و  ياهعقاو  زاب  ناشکهک و  ربا  ره  رد  ناشکهک  تیاهنیب  رگید و  ياهعقاو  زاب  دـمآ .

رد اـت  دـنوریم ، یهاـنتیال  ياـضف  رد  دـنت  هدـش  داـجیا  ناـشکهک  اـهدرایلیم  دـنوشیم و  داـجیا  راـجفنا  اـهدرایلیم  مه  یپ  زا  هنوگچ  هک 
. دنوش ادج  هرایس  هراتس و  اهدرایلیم  هموظنم  ره  زا  هموظنم و  اهدرایلیم  زاب  دنوش و  هدنکارپ  نیعم  ياهرادم 

تمظع زا  ياهناـشن  یئزج و  طـقف  هک  ناـشکهک  ربا  ناـشکهک و  هراتـس و  هرایـس و  تیاـهنیب  همه  نـیا  هـک  دـیدیم  هرجنپ  نـیمه  زا  وا 
. ار یلاعت  يراب  سدقا  تاذ  دننکیم  فاوط  هنوگچ  دندنوادخ ،

هچ نآ  اهنامسآ و  رد  هچ  نآ  ار  ادخ  دننکیم  حیبست  دننکیم و  فاوط  هنوگچ  هک  دیدیم  هچیرد  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  و 
. تسا شیاتس  راوازس  وا  هک  تسا  نیمز  رد 

نیمز اهنامسآ و  رد  هچ  نآ  همه  ریبکت ، دایرف  قشع و  دایرف  یگتشگرس ، ییادیش ، یگتفیش ، هچیرد ، نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
. دینشیم دیدیم و  تسا 

. ربکا هَّللا 
ار اهنآ  ياهنورتون  نوترپ و  نورتکلا و  رابغ و  تارذ  حیبست  فاوط و  نامیا ، قشع ، دایرف  مه  هچیرد  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

یلاچ هایـس  درایلیم  اهدرایلیم  اههلاچ و  هایـس  نآ  ینامـسآ ، ياهلوغ  نآ  حیبست  فاوط و  نامیا و  قشع و  دایرف  مه  دینـشیم و  دیدیم و 
، هچیرد نیمه  زا  ّبر و  هب  ناحبـس ، هب  دوبعم ، هب  بوبحم ، هب  تاجن ، لحاس  هب  دنـسرب  ات  دـننکیم  حـیبست  دـننکیم و  فاوط  هناتـسم  هک 

. ربکا هَّللا  هدیدیم . دندش  لزان  ادخ  لوسر  هب  حور  اب  ادخ  رما  هب  هک  یئاههتشرف  هکلب  اههتشرف  اهنت  هن  هک  اههتشرف 
دوخ وا  درک . یمن  ترپ  ار  دوخ  هوک  نیا  زا  راوهناوید  روطچ  درکیم ، لـمحت  روطچ  دـیدیم ، ار  اـهنیا  همه  هک  ادـخ  ربمغیپ  بجعللاـی ،

نآ هک  دیدیم 
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هام و نیمز و  دننام  هراتـس  هرایـس و  اهدص  هنازور  دناتکرح و  رد  اضف  رد  روآماسرـس  تعرـس  اب  راوهناوید و  ادـخ  قشع  زا  اهلاچ  هایس 
هک وا  یلو  تشاد !؟ لـمحت  باـت  دوخ  روطچ  دـیدیم ، ار  اـهیندرکنرواب  اهیندـیدان و  زا  یلیخ  هک  وا  دـنعلبیم ! دوـخ  رد  ار  دیـشروخ 

. دوب لک  لقع  وا  دوبن . یلومعم  یناسنا 
. دوب هتشادرب  ششود  زا  نیگنس  راب  هدرک و  داشگ  ار  شاهنیس  دنوادخ 

شرف مه  ار  شرع  مه  ار ، نیمز  مه  دیدیم و  ار  اهنامـسآ  مه  هچیرد ، نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هدمحب . میظعلا و  یبر  ناحبس 
ار اههشیدنا  زاورپ  وا  و  دناهشیدنا ؟ هچ  رد  دننکیم و  هچ  هک  ار ، هکم  رهش  نیا  نانکاس  نیمز و  يور  ياهناسنا  مه  ار و  اههتشرف  مه  ار ،
رد ار  ادـخ  لوسر  تلاح  زا  هیناث  ود  متـسناوتیم  طقف  مرمع  هیقب  تمیق  هب  هک  شاک  مدوب . راغ  ياهگنـس  زا  یگنـس  شاک  دـیدیم . مه 

درشف ار  شاهناش  دش و  لزان  ادخ  ربمایپ  هب  هچیرد  نیمه  زا  لیئربج  هک  هظحل  نآ  دوب ! هوکش  اب  هچ  هظحل ! نآ  زا  هآ  منک ! كرد  راغ  نیا 
! ...« هک تراگدرورپ  مان  هب  ناوخب  ناوخب ، : » تفگ و 

كرت ار  راغ  دـیاب  نم  دـندمآ و  یناریا  درم  نز و  کی  موش . ءاضرا  هک  منک  تراـیز  ار  ناـکم  نیا  روطچ  میوگب ! هچ  منک ! هچ  منادیمن 
4 نآ 3 - زا  دعب  و  دنتفر . دندیـشک و  راغ  هراوید  هب  یتسد  دندناوخ ، زامن  تعکر  ود  مادک  ره  اقآ  مناخ و  دنوش ، لخاد  مه  اهنآ  ات  منک 

. دنتفرگ سکع  ات  ود  یکی  دندرک و  یهاگن  طقف  اهنآ  دندمآ ، اهياهرک  هیبش  رفن 
لـقع و هک  تسا  نآ  زا  رتهدـیچیپ  عوضوم  هن ، متـسیرگن . ار  مفارطا  توهبم  تاـم و  متـسشن ، یگنـس  يور  متفر ، رتفرط  نآ  رتـم   4 - 3

هوک بیش  اریز  مشاب  هتشادن  ار  نآ  هب  یسرتسد  ناوت  دیاش  دتفیب  متـسد  زا  يزیچ  رگا  ماهتـسشن ، هک  ییاج  دشاب . هتـشاد  ار  شناوت  مکرد 
نیا رد  ادخ  لوسر  هک  نیا  هرابرد  رکفت  الاح  نکمم . ریغ  نم  يارب  لقادح  نتفر  نییاپ  تسا و  دنت  رایسب 
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اج نیا  زا  ای  هدـمآیم و  اج  نیا  هب  بش  لد  رد  هنوگچ  وا  هک  منک  روصت  مناوتیمن  یتح  رانک . هب  هدـیدیم  هچ  هدیـشیدنایم و  هچ  هب  اج 

؟ هتفریم
زادـنارو ار  راـغ  دـنیآیم ، رئاز  هورگ  هورگ  روط ، نیمه  مه  نیمز  يور  ياـهناسنا  رتشیب  و  مشاـب !؟ ناداـن  دـیاب  ردـقچ  هراـچیب  نم  رخآ 

نم كرد  مهف و  ایآ  ایادخ  تفریم . هار  میاپ  کیدزن  ياهرـشح  اهنامه . لثم  ماهدرک ؟ هچ  نم  دنوریم . دنریگیم و  سکع  و  دننکیم ،
، ملاع نآ  كرد  تبسن  تسا . مک » تیاهنیب   » رثکادح دشابن ، رفص  رگا  ادخ  هب  نم  كرد  تبسن  تسا ؟ هرشح  نیا  كرد  زا  رتشیب  وت ، زا 
ره یهتنم  تسا ، مک  تیاهنیب  ادخ  تمظع  هب  تبسن  نامهمه  كرد  سپ  تسا . مک  تیاهنیب  تبسن  هب  ادخ  هب  مه  اناد  نآ  دنمشناد ، نآ 

. شتفرعم تخانش و  هب  تبسن  سک 
. دنراد رتخبت  بجُع و  دنسانشیم و  بوخ  ار  ادخ  دننکیم  روصت  هک  نانآ  رب  ياو  سپ  ینعی 

كرت ار  شیافواب  نابرهم و  رسمه  هناخ و  هنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  دندیـشیدنایم  مه  نارگید  دیاش  مدیـشیدنایم و  اهراب 
هک وا  مشیدـنایم  کنیا  یلو  هتخادرپیم ! لمأت  رکفت و  هب  اههتفه  اهزور و  هدـمآیم و  راـغ  نیا  هب  ناهاگرحـس  ناهاگنابـش و  درکیم و 
مه وا  هب  دـیدیم  ادـخ  هک  ار  هچ  نآ  دـیدیم و  زیچ  همه  دـنوادخ  هدارا  هب  اـنب  اـج  نیا  رد  هک  وا  دـیدیم ، ار  رارـسا و ...  زار و  همه  نیا 
رد افواب  نابرهم و  ییانثتـسا ، رهوش  کی  دننام  ددرگرب و  شاهناخ  هب  يداع  ناسنا  کی  لثم  تسناوتیم  هنوگچ  دادیم ، ناشن  ار  یتمـسق 

نابرهم و يردـپ  دـننام  و  دـنوش ! تبحـص  مرگ  مه  اب  ار  یتاظحل  دـنک و  لیم  هتخاـس  شیارب  وا  هک  یئاذـغ  زا  دنیـشنب و  شرـسمه  راـنک 
رکف زا  رترب  یئاهزیچ  همه  نیا  ندید  اب  وا  هک  تسا  بیجع  مه  نیا  ًاعقاو  دشکب ! نامیتی  رس  هب  یتسد  دریگب و  ار  ناکدوک  تسد  راوخمغ 

دننام تسناوتیم  مه  زاب  لایخ  مهف و  و 
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زیگنا تریح  هک  ًاعقاو  دوش . تبحـص  مرگ  ناگمه  اب  دورب و  هار  رازاـب  ناـبایخ و  يوت  دـنزب ! رطع  شدوخ  هب  دـشوپب ! ساـبل  يداـع  مدرم 

يربمایپ تلاسر و  یگتـسیاش  هک  تسوا  یتسار  هب  دـشیمن !؟ مگ  شملع  رد  روطچ  درکیمن !؟ قرغ  دوخ  رد  ار  وا  شملع  روطچ  تسا .
. دراد ار 

نوناک کی  هک  دـشاب  دـناوتیم  هناخ  دـصر  کی  بارحم و  کـی  اـهنت  هن  راـغ  نیا  هَّللا ! ُلوسَر  ًادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْـشاَو  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ـال  ْنا  ُدَهْـشا 
، گنم مدمآ ، نییاپ  هوک  زا  نیمز ! رد  اهنامـسآ  مامت  تاعالطا  هدنریگ  زکرم  مه  دیاش  و  تسه ! مه  ملاع  ود  ره  رارـسا  يژرنا و  بذـج 

يونعم شزرا  ارچ  هداتفین !؟ عوضوم  نیا  رکف  هب  یسک  ارچ  ایادخ  دناهدرک ؟ شیاهر  لکش  نیا  هب  ار  هوک  نیا  ارچ  ایادخ  ناشیرپ . جیگ و 
زا یکی  دـیاب  نآ ، تسادـق  يونعم و  رظن  زا  لقاال  دـنرادن ، ار  اـج  نیا  نتخانـش  ناوت  زونه  یملع  رظن  زا  رگا  تسا !؟ هدـنام  مهبم  اـج  نیا 

یناکم نینچ  رگا  دنشاب . هتـشاد  رظن  رد  ار  نآ  يونعم  تاهج  دارفا  هقطنم ، نیا  هب  دورو  ماگنه  و  دشاب ؛ مالـسا  هکربتم  نکاما  نیرتگرزب 
رد ار  راـغ  نیمهياهگنـس  اـهنآ  دوبن ، مالـسا  زا  ناـییاپورا  هنیک  رطاـخ  هب  رگا  هک  منئمطم  دـندرکیم ؟ هچ  دوـب ، ناـییاپورا  راـیتخا  رد 
ایند رد  ناملسم  همه  نیا  ارچ  منادیمن  دشاب ! باوخ  رد  همه  نیا  دیاب  مالـسا  تلم  ارچ  منادیمن  دنتـشاذگیم . شیامن  هب  دوخ  ياههزوم 

شرانک زا  یتوافتیب  اـب  دارفا  دوش و  یهّجوتیب  همه  نیا  نآ  هب  تبـسن  دـیاب  یمالـسا  ياـهناکم  نیرتسدـقم  زا  یکی  تقو  نآ  تسه ،
!؟ دنرذگب

تسا دَحا  وا 

ات متفرگ  میمصت  مدش . رکذ  لوغشم  متـسشن و  ياهشوگ  رد  متـشگرب و  مارحلادجـسم  هب  یگتـسخ  عفر  هودنا و  مغ و  نیا  زا  ییاهر  يارب 
هک اجنآ 
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هدـناوخ ار  دـمح  هروس  تایآ  لبق  زور  مهد . ماجنا  نآ  موهفم  رد  قمعت  اب  ار  راکذا  دـهدیم  هزاجا  مروعـش  كرد و  دراد و  ناکما  میارب 

. دوب دیحوت  هروس  تایآ  تبون  زورما  مدوب و 
راب  33 تسا ، دحا  يادخ  وا  هک  وگب  دحا . هَّللا  وَه  ُلق  مدرک : عورـش  هتـسب  نامـشچ  اب  ادخ و  يهناخ  يوربور  متفرگ  تسد  رد  ار  حـیبست 

رارکت رگید  راـب   33 دـهد . همادا  ار  لوا  هیآ  ناـمه  تسا  لـیام  مدوجو  ماـمت  هک  مدـید  منک ؛ عورـش  ار  يدـعب  هیآ  متـساوخ  یتقو  متفگ 
لاـح هدـش و  هدرـشف  راـبملت و  مدوجو  رد  اـهلاس  هیآ  نیا  ییوگ  تفگیم ، راـیتخایب  ناـبز  منک ، عـطق  ارنآ  مناوـتیمن  هک  مدـید  مدرک ،

میلست مه  نم  هدرک . ادیپ  ياهنزور  کنیا  هک  كدابداب ، کی  لخاد  رد  هدرـشف  ياوه  لثم  تسرد  دیایب ، نوریب  منابز  كون  زا  دهاوخیم 
یمک اب  ماجنارس  دش . عمج  هناچ  ریز  رد  دروخ و  رُس  ماهنوگ  يور  زا  دش ، ادیپ  مه  کشا  يهلک  رس و  مارآ  مارآ و  متفگ ، متفگ و  مدش ،

 ... راب و جنپ  رابود ، راب ، کی  ُدَمَّصلا . ُهَّللا  مدرک . عورش  ار  مود  هیآ  مدوخب  یناکت  راشف و 
لاوئس هک  يدارفا  هب  تسا  یخساپ  تسا و  لوا  هیآ  حیضوت  هیآ  نیا  هک  دیـسریم  رظن  هب  نانچ  ماهتفگن  يدیدج  بلطم  هک  نیا  لثم  یلو 

لوا هیآ  رتشیب  حیضوت  دیـسریم  رظن  هب  هک  مه  هیآ  نیا  مدرک ، عورـش  ار  يدعب  يهیآ  مدناوخ . راب  ار 33  هیآ  هچ ؟ ینعی  دحا »  » هک دـننک 
يهیآ نامه  تسه  هچ  ره  سپ  دشاب ، لبق  تایآ  حیرـشت  لیمکت و  يارب  دیـسریم  رظن  هب  هک  مه  هیآ  نیرخآ  ینعی  یمراهچ  يهیآ  تسا 

. تسا لوا 
؛ درکن عناق  ار  وا  دحا »  » يهملک تساوخ و  يرتشیب  حیضوت  یسک  رگا  الاح  تسا » دحا  وا   » تسیفاک هیآ  نیمه  طقف  ادخ  يهمانسانش  رد 
نمحر و هک  دییوگب  تساوخ  يرتشیب  حیـضوت  زاب  رگا  درادن . يدننام  ریظن و  وا  هدش . هدییاز  هن  هداز و  هن  وا  تسا . دمَـص  وا  هک  دـییوگب 

زور کلام  وا  تسا . میحر 
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هچنآ هک  تسا  یسک  وا  دییوگب  دشن  یضار  زاب  رگا  تسا  ریصب  عیمـس و  وا  تسا . مارکالا  ُلالجلاوُذ و  وا  تسا ، مّویق  ّیح و  وا  تسازج ،

هک تسا  یـسک  وا  دریگیم ، ارف  ار  وا  باوخ  هن  دنزیم و  ترچ  هن  هک  تسا  یـسک  وا  دـننکیم . حـیبست  ار  وا  تسا  اهنامـسآ  نیمز و  رد 
اههراتس و تخومآ و  نایب  نآرق و  ملع  هک  تسا  یسک  وا  تسا  میظع  رترب و  هک  تسا  یسک  وا  ار ، نیمز  اهنامـسآ و  وا  یـسرک  هتفرگارف 

؟ منک هچ  ایادخ ! دننکیم  هدجس  ار  وا  ناتخرد 
. تسین نیا  زا  شیب  ماهشیدنا  كرد و  شیدنیب . هک  ياهتفگ  تدوخ 

شخرچ رد  زاورپ و  رد  ادـخ  يهناخ  فارطا  رد  عیرـس  کبـس و  هک  لیبابا  ياههدـنرپ  ياشامت  هب  یتاظحل  متـشادرب  رکف  رکذ و  زا  تسد 
هدیوج هاک  دننام  ار  ههربا  هک  اهنآ  دندوب  لیف  باحصا  اب  گنج  حتاف  هک  اهنآ  درذگیم ؟ هچ  اهنآ  لد  رد  ایادخ  مدش . لوغشم  دندوب 

! ینادیم ار  اههشیدنا  نیا  يهمه  هک  ییوت  ایادخ  دنشیدنایم ؟ هچ  هب  دندرک  هدش 

ادخ زور  شش 

ادـتبا دوب ، هدجـس  هروس  تساهبلق . يهدـنهد  شمارآ  نآرق  هک  مدرک  زاب  ار  نآرق  اذـل  متـشاد ، تقو  تعاس  کی  دودـح  رهظ  زاـمن  اـت 
. منک لاح »  » اهيزورما لوق  هب  ات  دوبن  دنتسه  رادینعم  هک  نامدوخ  ياهنآرق  ارچ  هک  مدروخ  سوسفا 

. درک لمأت  رکفت و  نآ  يور  درک و  طابنتسا  یکزیچ  دوشیم  بوخ  یلو 
ِتاوامَّسلا َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  مدرکیم ! رکف  شاهرابرد  راغ  رد  هک  دوب  یبلاطم  ناـمه  تسرد  هروس  موس  هیآ  تسا ! عناـق  نیمه  هب  ادـخ  نیا 

هدقع هب  يریت  دروخ . فده  هب  تسرد  ریت  مهد . همادا  ار  ندناوخ  متسناوتن  رگید  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِس  ِیف  امُهَْنَیب  امَو  َضْرَْألاَو 
! دناکرت ار  نآ  دروخ و  ملد 
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. تسا عرضت  ياج  تسا ، هیرگ  ياج  اج  نیا  دننک . هیرگ  همه  دیاب  میرگب ! مه  دیاب  هک  متسیرگ !

نیا شرهاظ  هلب ، مدرکیم ! ار  شرکف  لبق  تعاس  دـنچ  هچ  نآ  يارب  دوب  یبوخ  دنـس  بجع  هیآ ، نیا  دوب ! عقوم  هب  بجع  رکـش ! ار  ادـخ 
، يداد رارق  ملد  شخب  یلست  ار  هیآ  نیا  یتحار  نیمه  هب  وت  ایادخ  ادخ »! زور  شش  !« » دیرفآ زور  رد 6  ار  نیمز  نامسآ و  ادخ   » هک تسا 
رد هک  مه  ار  طابنتسا  یتح  یعناق ! وت  یلو  تسا . چیه  دح  رد  منادیم ، يزیچ  هک  منکیم  رکف  مه  رگا  منادیمن ! نآ  زا  چیه  هک  دنچ  ره 

! ینیرتعناق هک  يا  يریذپیم ! تسا  چیه  دح 
!؟ تسا ردقچ  ام  باسح  هب  اهزور  نیا  الاح  دیرفآ ، زور  شش  رد  ار  نیمز  نامسآ و  دنوادخ 

 ... ای و  لاس ! نویلیم  رازه   24 تعاس ؟  24 تعاس ؟  12
دنوادخ لبق  لاس  درایلیم  رد 15  سپ  تسا . لاس  درایلیم  دودح 5  يزیچ  نیمز  رمع  لاس و  درایلیم  دودح 15  اهناشکهک  رمع  دنیوگیم 

کی ره  هک  دمآ  دوجو  هب  دننام  ربا  يوگ  اهدرایلیم  و  دش ! لیدبت  هدام  هب  رون  دـمآ و  دوجو  هب  راجفنا  نیلوا  دـش . دوشب و  هک  هدرک  هدارا 
! دوب لوا  زور  زور ، نآ  دندرک ، تکرح  یهانتیال  ياضف  رد  نامکرد  لقع و  زا  جراخ  یتعرس  اب 

نآ شیپ ! هب  تعرس  اب  اضف و  رد  يوگ  درایلیم  نیا  هعطق و  اهدرایلیم  هب  زاب  يوگ  ره  راجفنا و  نیمود  دعب  لاس  درایلیم  مین  کی و  ات  کی 
لاس درایلیم  دودـح 5  هب  هک  مشـش  زور  رد  ماجنارـس  هک  نیا  ات  راجفنا ! کی  لاس  درایلیم  ات 2  ره 1  بیترت  نیا  هب  و  دوـب ! مود  زور  زور 

اههموـظنم دـمآ و  دوـجو  هب  یمظن  تفرگ و  مارآ  یمک  هیلوا  باتـش  باـهتلا و  زا  شنیرفآ  دـش و  ماـجنا  راـجفنا  نیرخآ  دـسریم ، لـبق 
یکی همه  نآ  نایم  زا  هک  دیدرگ ، لیکشت 
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! دش هدیرفآ  زور  شش  رد  نیمز  نامسآ و  ناسنیدب  و  تسا ! نامدوخ  یسمش  هموظنم  مه 

!؟ تسیچ زور  شش  هک  دنادیم  شدوخ  طقف  تسا و  نآ  هیبش  يزیچ  ای  نیمه و  زور ، شش  زا  مکرد ، لقع و 
مه رد  دیـشروخ  هک  زور  نآ  هرخالاب  تسا ! يدـنوادخ  هراـشا  کـی  طـقف  نیا  ًادـبا ! تسا ؟ راـک  رخآ  لوا و  نیا  اـیآ  هچ !؟ ًادـعب  بوخ ،
راک نایاپ  تقو  نآ  ایآ  هچ ؟ دعب  دیـسر ! دهاوخ  مه  دوش ، هدنک  نامـسآ  هک  هاگ  نآ  و  دنزیر ! ورف  اههراتـس  هک  زور  نآ  و  دوش ! هدـیبوک 

درایلیم دنچ  اًلثم  ینعی  ادخ ، دوب و  ادخ  طقف  دیدرگ و  یناف  وا  رد  دش و  رون  يژرنا و  هب  لیدبت  زیچ  همه  هک  یتقو  ردارب ، هلب  ًادبا . تسا !؟
َعَـضَو َو  اهَعَفَر  َءاـمَّسلا  َو  ِنادُجْـسَی  ُرَجَّشلا  َو  ُمْجَّنلا  َو  ٍنابْـسُِحب  ُرَمَْقلا  َو  ُسْمَّشلا  زاـب  و  رگید ، یمظن  زاـب  رگید ، يراـجفنا  زاـب  رگید . لاـس 

. متفیب مطالت  زا  هک  میوگب  هچ  منادیمن  هَّللارفغتسا ! ربکا ! هَّللا  َنازیِْملا 
دننک حیبست  دننک و  هدجـس  اهنآ   » دوب هداد  هدجـس  هیآ  رد  ار  ملاوئـس  خـساپ  دـنوادخ  دوخ  دـعب  هیآ  دودح 10  مداد . همادا  ار  ندـناوخ 

هزادنا هب  تناگراتـس ! هزادـنا  هب  رکـش ! ایادـخ  رکـش ! ار  ادـخ  ادـخ ! يهناخ  يورهبور  مه  نآ  مدرک  هدجـس  و  ار » ناشراگدرورپ  دـمحب 
نیمز رب  یناشیپ  طقف  ای  و  ربکاهَّللا »  » مییوگب هک  ياهدش  یضار  نیمه  هب  وت  ایادخ  دنادیم ؟ یسک  هچ  یگرزب ! ردقچ  وت  ایادخ ! تتمحر !

عناق نیمه  هب  یتسه ، عناق  تاورملق ! هزادنا  هب  و  تتمحر ! هزادنا  هب  تایگرزب ! هزادنا  هب  یتسه ؟ عناق  وت  ردقچ  مینک ! هدجـس  میراذگب و 
: مییوگب ای  ْمِهیِْدیَأ و  َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  مییوگب : هک  ياهدش 

تسا هشپ  زا  رتگرزب  وا  ای  تسا و  رتشیب  هشپ  کی  زا  وا  تردق  هک  مییوگب  يدورمن ، هب  یناطلس ، هب  يزور  ام  رگا  ریذپانتسکش » يا  »
ياپ زا  ار  دورمن  نامه  هشپ  اسب  هچ  هک  یلاح  رد  دوشیم . ینابصع  تحاران و  ًامتح 
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يا نمحر ! يا  یضار ! يا  عناق ! يا  يوشیم ! عناق  نیمه  هب  تسا ، اهتسد  همه  زا  رتالاب  تتـسد  هک  مییوگب  وت  هب  رگا  یلو  دروآیم ، رد 

! میحر
جراخ شیاپ  زا  ار  ریت  زامن  عقوم  تخانـشیم ، ار  ادخ  هک  مالـسلا » هیلع  یلع  . » یکدـنا یتح  دنـسانشیم ، ار  ادـخ  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ 

! دشن هجوتم  وا  دندرک و 
، رتمک یلیخ  مه  دـیاش  ار ، شرازه  دـصرد  کی  مه  نآ  ار ، هیآ  کـی  ناـشلاح ! هب  اـشوخ  دنـسانشیم ! ار  نآرق  هک  ناـنآ  لاـح  هب  شوخ 

. دنمهفیم رتشیب  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  موشیم ! مطالتم  ردق  نیا  ممهفیم ، هک  منکیم  روصت  هتبلا  هک  ممهفیم ،
مه يور  دـلج  اهدـص  و  اههد ، اههدازماما ، دـجاسم و  رد  داوسیب . دارفا  هناخ  رد  یتح  تسه ، اـههناخ  همه  رد  هک  تسا  ینآرق  ناـمه  نیا 

!؟ اهاجک رد  مه  نآ  ياهتخانشان ، رهوگ  هچ  هک  ياو  هدش !! رابملت 
رتمک عمـش  کی  رون  عاعـش  زا  هک  ماهشیدـنا  عاعـش  مربیم . تذـل  نآ  زا  مراد  مک  مک  دـنکیمن ، میاهر  هیرگ  رکف و  رکف ، رکف و  مه  زاب 

رد اهناتـسلخن و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هدیدیم ؟! هچ  ارح  راغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  سپ  دنکیم  قرغتـسم  نینچ  نیا  ارم  تسا 
؟! هدیدیم هچ  بارحم 

يارب مدرم  هک  هدوب  نیا  انب  دـیدجت  تخاس و  لیالد  ًامتح  دـندرک ؟ انب  دـیدجت  ارنآ  ارچ  شدـنزرف  میهاربا و  هتخاـس ؟ یـسک  هچ  ار  هبعک 
، الط دنزاسن ، جرخ  رپ  میظع و  ياههدکـشتآ  دننک . تسرد  میظع  دباعم  دنـشارتب و  ار  اههوک  دنورن  دنوشن ، مگ  رد  رـس  دـنوادخ  تدابع 

یتح هک  میظع  يدبعم  اًلثم  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  یلاعت  يراب  تاذ  هک  دنربن ، راک  هب  دباعم  دجاسم و  يارب  یتمیق  ياهگنـس  و  هرقن ،
! دشاب هتشاد  ار  ادخ  هناخ  یگتسیاش  دناوتب  دشاب  ملاع  کی  ای  تکلمم  کی  ای  رهش و  کی  هزادنا  هب 
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میهاربا هک  ار  یگنـس  ای  یلگ و  هناخ  کی  و  دـینک ! هدجـس  ار  نیمز  نیمه  تسا  یفاکنم  تدابع  يارب  هک  هدومرف  تسا و  عناـق  دـنوادخ 

رود زا  یتح  دینک ! سمل  دشابیم ، متسار  تسد  ناونع  هب  هک  هایس  گنس  مه  نآ  گنـس ، نیمه  نم  اب  تعیب  يارب  و  دینک ! فاوط  هتخاس 
نایب ار  مساسحا  هک  مرادـن  يرگید  تغل  مرادـن و  يرگید  فرح  ربکاهَّللا ، میوگب  هک  نیا  زا  ریغ  ربکاهَّللا ! تسا ! یفاـک  دـینک  هراـشا  مه 

. سب دناهتخانش و  ار  وت  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  ییادخ  يا  میوگب  منزب و  راز  دیاب  طقف  منک .
يهناخ هک  اهناسنا  ام  سکع  رب  هدرک ! یکی  ار  شدوخ  رجاه و  يهناخ  ادخ ، ادخ ! يهناخ  زا  یتمـسق  هدش  الاح  هک  لیعامـسا ؟ رجح  اما 

رجاه يهناخ  دنک ، فاوط  ادخ  رب  سک  ره  ات  هدرک  یکی  ار  شدوخ  رجاه و  يهناخ  ادخ  یلو  مینکیم ، ادج  نامدوخ  زا  ار  مالغ  رکون و 
هیلع یسوم  یتح  مالسلا ! هیلع  یـسیع  یتح  مالـسلا ! هیلع  یلع  یتح  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یتح  دهد ! رارق  فاطم  رد  مه  ار 

! نابرهم يا  فوئر ! يا  رارسا ! هدنناد  يا  تسا ! یتمکح  هچ  تسا ! يّرس  هچ  نیا  دننک ! فاوط  مه  ار  نآ  دیاب  همه  مالسلا !

؟ مناوخب ار  هروس  مادک 

دیآ و عوقو  هب  هعقاو  نآ  هک  یتقو  . » دوب هعقاو  هروس  انـشآ ، رایـسب  ياهروس  مدرک ، شزاب  متفرگ ، تسد  ار  نآرق  ًاددجم  رهظ  زامن  زا  دعب 
نم منک  كرد  يزیچ  اههوک  ندـش  زیر  نیمز و  تخـس  تکرح  مهم ، هعقاو  زا  هک  نیا  نودـب  مدوب  رب  زا  ار  هروس  نیا  تاـیآ  رتشیب  ...« 

. تفگ نم  هب  مردپ  هک  مدوب  هتفرگ  دای  ار  نیا  طقف 
بش ار 7  هعقاو  هروس  نیا  یناوتب  رگا  یلو  يراد  سرد  راک و  هک  منادیم  ناج  رـسپ  : » تفگ نم  هب  یبش  مردـپ  موحرم  هک  مدوب  هلاس  هد 

راب یبش 7  و 
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. دروآ دهاوخ  دوجو  هب  یشیاشگ  نامیگدنز  رد  دنوادخ  ًامتح  يروآ ، اج  هب  ار  اعد  نیا  زامن و  تعکر  ود  ندناوخ  راب  ره  زا  دعب  یناوخب 
ود هعقاولا و  ندناوخ  راب  لوط 7  رد  مداد و  ماجنا  ار  راک  نیا  نم  دریذپیم . ار  امش  ياعد  تاجانم و  ادخ  دیتسه ، موصعم  كدوک و  امش 

«. منزب مه  فرح  تسیابیمن  صوصخم ، ياعد  زامن و  تعکر 
عناق هزادنا  نیمه  هب  مه  ادخ  مینادیم و  نآرق  زا  ار  نیمه  طقف  ناسنا  اهنویلیم  دننام  هک  مردـپ  موحرم  لاح  هب  مدوخ ، لاح  هب  متـسیرگ ،

مه ًاعقاو  نمحَّرلا ! نمحرلا ، نمحرلا ، متفگ  راب  دـنچ  دوب . نمحرلا  هروس  مدز ؛ قرو  زاـب  عناـق ! تسا و  میحر  تسا و  گرزب  وا  هک  تسا 
مانب میتشاد  ياهیاسمه  مدـناوخیم . ار  هروس  نیا  متفریم و  هیاسمه  هناخ  هعمج  بش  ره  هک  مدوب  هلاـس  ای 10  هک 9  دمآ  مدای  . » نمحَّرلا

. درک توف  دش و  ضیرم  یناوج  رد  ربکا  مان  هب  دنزرف  نیمود  هک  تشاد  دنزرف   5 دوب . رود  ام  زا  لزنم   5 دمحم 4 - تارب 
رد اذهعم  دندرکیم ؛ راک  نابرق  جاح  يارب  بش  ياههمین  ات  رحـس  سورخ  زا  دیدم  ياهلاس  شنادـنزرف  دـمحم و  تارب  هک  نیا  مغریلع 
هب ارم  هعمج  ياـهبش  دوب ، باـتیب  رادـغاد و  يروج  دـب  ربـکا  رداـم  باـبرا ! راکهدـب  مه  هشیمه  دـندربیم و  رـس  هب  یگنـسرگ  رقف و 

. مناوخب شگرمناوج  دنزرف  يارب  ار  نمحرلا  هروس  ات  درکیم ، توعد  شاهناخ 
، دنهدب وا  هب  غرم  مخت  ددـع  دـنچ  ای  لایر و  تسیابیم 5  دوب  رگید  یـسک  رگا  هچ  دـندوب . هدرک  باختنا  ندـناوخ  نآرق  يارب  ارم  اهنآ 

. مناوخب نمحرلا  هروس  هک  تفگیم  هشیمه  ردام  نیا  دنتشادن . يزیچ  اهنآ  یلو 
، يزیچ هرخالاب  تمحر و ...  هتشرف  هتخانشان ، یسح  زومرم ، يورین  دنک ؟ باختنا  ار  هروس  نیا  وا  هک  دوب  هدش  ببس  یـسح  هچ  منادیمن 

هدش هک  مه  هروس  نیمه  ندناوخ  ببس  هب  نمحر  يادخ  هک  هدوب  هتفگ  وا  هب  یسک  ای 
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هروس ات  هتـساوخ  نم  زا  باوخ  رد  مه  ربکا  مرـسپ  تفگیم : وا  درک . دهاوخ  شنارکیب  تمحر  لومـشم  دـیزرمآ و  دـهاوخ  ار  شدـنزرف 

! دنناوخب شیارب  ار  نمحرلا 
یتح دـندروخیم  غود  اب  ای  زایپ و  اب  وج  نان  بلغا  ناشدوخ  اهنآ  رفن ، کی  هزادـنا  هب  طقف  درکیم ، تسرد  تشوگبآ  میارب  ربکا  رداـم 

ربـکا حور  هب  نآرق  باوث  يروخن  رگا   » تفگ ربـکا  رداـم  مدرک ، عاـنتما  تشوگبآ  ندروخ  زا  هک  راـب  کـی  دنتـشادن . مه  ار  نآ  یهاـگ 
.« دندرک تسرد  غود  هنکشا  دنتشادن  تشوگ  دیرخ  يارب  لوپ  هک  مه  راب  کی  دسریمن »!

! یهد رارق  دوخ  تمحر  لومشم  ار  تاهدنب  وت  دناوخب و  حالطـصا  هب  ار  وت  نآرق  یکدوک  هک  یتسه  عناق  نیمه  هب  وت  نمحر ! يادخ  يا  »
هب ار  ناـیب  ملع  هک  هتـشاذگ  تنم  دـنوادخ  هروس ، نیمه  رد  دـنچ  ره  میوگب !؟ یناـبز  هچ  اـب  میوگب ، هچ  هک  ماهدـنام  ربکاهَّللا .»! ربکاهَّللا !

نایب نامه  اب  مه  نم  مناوخب و  ار  نمحرلا  هروس  دهاوخب  نم  زا  ربکا  ردام  هک  تسا  یفاک  دح  نیمه  ات  نایب  ملع  نیا  یلو  هتخومآ ، ناسنا 
. دیآیمن رب  یسک  هدهع  زا  دنوادخ  شیاتس  يارب  نایب  ملع  یلو  دیامرف . تباجتسا  مه  دنوادخ  و  مناوخب ،

یـسک لثم  مرادن . ندناوخ  تئرج  منکیم ، هاگن  شتایآ  هب  مراد ، تسد  رد  ار  نآرق  دناوتیمن . یـسک  شدوخ  زج  ار  ادـخ  شیاتـس  نایب 
مناتسد مدش ، هریخ  هحفص  نامه  هب  دنکیم ، شهاگن  رود  زا  طقف  و  درادن ، ندش  کیدزن  تأرج  هداتسیا و  فرژ  یـسونایقا  رانک  رد  هک 
مرذگب متـساوخ  ٍناف  اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  دنام ، تباث  هیآ  نیا  يور  مهاگن  یحطـس ، هاگن  نامه  رد  متـشاذگ ، میوناز  يور  ار  نآرق  دـیزرلیم ،

رظن هب  ادـخ ! هب  مربیم  هانپ  و  مرادـن ، ار  شنتفگ  تأرج  سکعرب ، اًلماک  ای  زیچ ؟ همه  ناسنا و  ندـش  یناـف  ینعی  هیآ  نیا  اـیآ  دـشن . یلو 
انف ادخ  رد  هکلب  تسین . یناف  زیچ  چیه  هک  دسریم 
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. دشابیمن دوبان  تسین و  موهفم  هب  انف  سپ  دنوش . انف  ءاقب  رد  یتقو  دنوشیم .

. دوشیمن انف  يزیچ  رد  تسا و  هدنیاپ  هک  تسوا  طقف  دنوشیم . انف  وا  رد  ماجنارس  همه  همه و  اهنآ ، امش ، ام ، مییوگب  میناوتیم  عقاو  رد 
زیچ همه  یتسار  هب  ایادخ  دنوش . قحلم  وا  هب  هک  هاگنآ  ات  دننکیم . حیبست  ار  وا  تمایق  ات  و  دنیوا . حیبست  لاح  رد  ملاع  همه  دوجو  تارذ 

. دنوشیم انف  وت  رد  دندرگیم و  زاب  وت  يوس  هب  ماجنارس  تسوت و  زا 
ییادخ هک  مهدیم  تداهش  تسا . نیرتگرزب  ادخ  تسا . نیرتگرزب  ادخ  : » تفگیم نذؤم  تسا . حبـص  ناذا  دش . دنلب  ربکاهَّللا  کناب 

. مدینشیم هک  دوب  راب  نیلوا  ار  يرخآ  هلمج  نیا  تسا ». باوخ  زا  رتهب  زامن  تسین ...  اتکی  يادخ  زج 
. متسیاب زامن  هب  ات  متشاذگ  شیاج  رس  ار  نآرق  رکپ ، ناریح و  نم  و  دوشیم ، زاغآ  حبص  زامن  لاح  ره  هب 

تسادخ تسه ، هچ  ره 

ياج هب  اذـل  تسا ؟ هدـنام  مرح  رد  ای  هتفر و  لته  هب  ایآ  یتباـین ، هدرفم  هرمع  ماـجنا  زا  دـعب  هک  متـشادن  ربخ  مرـسمه  زا  دـش . ماـمت  زاـمن 
مرسمه راظتنا  هب  هلپ  يور  منیبب . اج  نآ  رد  دشاب ، هتفرن  وا  رگا  ات  متفر  دجسم  ياههلپ  هب  دوسالارجح  دادتما  لاصتا  لحم  ینعی  یگـشیمه 

، دـنکن مدرُخ  ات  دزادـنین ، ماهیرگ  هب  ات  دـمآ . شدوخ  رکف  منک ، رکف  مدوخ  هن  مدرک . رکف  لـبق  تعاـس  کـی  لـئاسم  هب  هراـبود  متـسشن .
؟ دننکیم ییاسرفملق  ادخ  دوجو  تابثا  رد  دنوریم و  هعفدکی  ام  نادنمشیدنا  زا  یخرب  ارچ  هک  مدیسر  اج  نآ  هب  تسین . رادربتسد 

ینعی منیبیم ! ادخ  دوجو  تابثا  رد  یباتک  یتقو  منکیم  مرش  ادخ  زا 
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ادخ اهنآ  دوجو  ّهرذ  ّهرذ  دنیوا . حیبست  لاح  رد  اهنآ  ياهلولـس  مامت  هک  یلاح  رد  دننکیم ؟ تباث  یـسک  هچ  يارب  ار  ادخ  اهنیا  هچ ؟
هتفگ ییاکیرمآ  سلاد  ياقآ  هب  تسا ، داحلا  كرـش و  رهظم  هک  فچـشورخ  ياقآ  هک  مدناوخ  ياهمانزور  ای  باتک  رد  دننزیم . دایرف  ار 

زاب ناّکد  هک  دننادیم  ناشدوخ  دنتسه ، ادخ  رکنم  دنیوگیم  هک  ییاهنآ  مرت !» سانشادخ  وت  زا  نم  تسا ، شیـشک  تردپ  رگا  وت  : » دوب
، دوشن هداد  شوگ  اهنآ  فرح  هب  رگا  دیاهدرک . سول  ار  وا  هتـسخ و  ار  دوخ  دینک ، تباث  شیارب  ار  ادخ  دیهاوخیم  هک  امـش  دناهدرک و 

رتراودـیما ناـشناکد  هب  اـهنآ  دوـش ، هداد  ناـشن  لـمعلاسکع  اـهنآ  لـباقم  رد  رتـشیب  هچ  ره  دـنیآیم . نییاـپ  ناطیـش  رخ  زا  ناـشدوخ 
درادن یترورض  رگید  دنک ، حیرشت  اًلماک  ار  هشپ  کی  دناوتب  رگا  دنک ، حیرشت  اًلماک  ار  نزرا  کی  طقف  دناوتب  يدنمـشناد  رگا  دنوشیم .

. تسادخ تسه  هچ  ره  تسه و  زیچ  همه  رد  ادخ  هناشن  هک  اریز  دهدب  تمحز  شدوخ  هب  ادخ  تابثا  باب  رد  هک 

؟ مورب اجک 

مدوب و مرح  رد  ار  هتـشذگ  بش  مامت  ماهدـیدن . نابایخ  لـته و  اـت  ود  یکی  اـی  مرح و  زا  ریغ  ار  ییاـج  هکم  زا  نم  تسا و  رخآ  ياـهزور 
. مدیباوخ مباوخب و  تعاس  ود  یکی  هک  مدید  مزال  لقادح  تسا ، حبص   8 تعاس 5 / نونکا 

؟ مورب اجک  منکب ؟ راک  هچ  هک  مدرک  رکف  مدش ، رادیب  هک  تعاس 10 
؟ تساجک هکم  ياهیندید 

. دوب نشور  مفیلکت  جراخ ، هچ  ناریا و  هچ  دوب ، يرگید  رهش  ره  رد 
!؟ منیبب ار  یسک  هچ  يهناخ  منک . كرت  ار  ادخ  يهناخ  هکم ، رد  یلو  رهش  ياهتنا  ات  متفریم  هدایپ  ياپ  اب  ار  اهنابایخ  مامت 
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، اهییابیز همه  اهیندـید ، همه  منیبب ؟ ار  یچ  مورب ؟ اجک  هک  مدوب  رکف  رد  نانچمه  متفر . مرح  فرط  هب  مارآ  مارآ  مدـش . نوریب  لـته  زا 
. مراد مک  مه  تشاددای  يارب  تصرف  ماهدش ، فرـشم  هکم  هب  هک  یتقو  زا  مورب ؟ اجک  میادخ ، يهناخ  رد  الاح  یلو  تسادخ . زا  ياهولج 

رازاب الاح  هتفرگ . هدوهیب  ار  متقو  یلک  نآ  لاثما  نایفـسوبا و  رازاب  منک ؟ اهنابایخ  رد  شدرگ  فرـص  ار  متقو  تعاس   7 هنوگچ 6 - الاح 
مارحلادجـسم فارطا  رد  شدرگ  هب  متـشذگ و  رهـش  رد  شدرگ  ریخ  زا  هک  دوب  نیا  درک ؟ دهاوخ  مبیـصن  هچ  كولم  ریاس  دـهف و  کلم 

درگرب فاوـط  هـتبلا  هـک  مـهد  ماـجنا  فاوـط  دـننام  لـماک ، رود  کـی  متــشاد  دــصق  مدرک . عورــش  تـسار  زا  ار  شدرگ  مدرک . اـفتکا 
. متفر هار  يرتم  دص  فارطا . هجوتم  ساوح  یلو  مارحلادجسم ،

زا ریغ  رگا  هک  کشخ ، کشخ  تخرد و  راد و  نودـب  هدوب ، یگنـس  یهوک  طقف  يراگزور  هک  ییاـج  رد  عفترم  میظع و  ياـهنامتخاس 
يارب وناب  نآ  دننکیم ، هلوره  دنروآیم و  اج  هب  یعـس  نایجاح  نونکا  هک  ییاج  رد  و  دـشیمن ، راچد  تبیـصم  نآ  هب  رجاه  هک  دوب  نیا 
تشپ زا  هک  نانآ  هدوب ، اهبهلوبا  اهنایفـسوبا و  هناخ  اهاج  نیا  مه  يراگزور  و  دزیمن . هل  هل  درکیمن و  یعـس  همه  نیا  بآ ، ياهعرج 

!!! دنتخیریم هبورکاخ  ادخ  لوسر  رس  رب  ناشقاتا  هرجنپ  زا  ناشماب و 
ار زورما  دنشورفیم . رخف  نانچمه  اهرصق  اهخاک و  نیا  رد  دناهدیسر و  ییاون  نان و  هب  ربمغیپ  نامه  رـس  هیاس  زا  اهنآ  نادنزرف  کنیا  و 

؟ دوشیم رگم  یلو  مراذگب  رانک  ار  يراز  هیرگ و  منک و  شدرگ  متشاد  دصق 
. ینکن هیرگ  یناوتب  هک  یشاب  هتشاد  گنس  لد  رگم  ینک ، رکف  رگا  دنکن . رکف  ناسنا  هک  دوشیم ، یتقو  طقف 

هب تشپ  یلقیص  فاص و  ياهگنس  يور  تسین . ینیمز  هک  نیمز  يور 
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مه حـتفلا  باب  دوخ  هک  حـتفلا  باـب  يورهبور  مارحلادجـسم ، سپـس  عیـسو و  ياهطوحم  میورهبور  دجـسم ، هب  ور  متـسشن و  ینتب  راوید 
ره رد  رگا  تسا ... ! همّرکُملا » ۀَـکم  ۀـبتْکَم   » هناـخباتک رتفرط ، نآ  رتـم  مداد 100  همادا  مهار  هب  مدـش و  دـنلب  میاـج  زا  دراد . یناتـساد 

؟ مسیونب هچ  منک ؟ راک  هچ  میوگب ؟ هچ  ایادـخ ! مناوتیمن . زگره  هناخباتک  نیا  دروم  رد  منک ، نایب  ار  مساـسحا  زا  ياهرذ  مناوتب  يدروم 
؟ هچ ادخ  ربمغیپ  يهناخ  یلو  هشیدنا  عاعش  زا  جراخ  تسا  يزار  خیرات ، ياروام  تسا ، يزار  ادخ ، يهناخ 

رقف زا  هک  یتایاور  هب  هجوت  اب  و  سیبقوبا ، هوک  هنماد  بیـش  رد  ياهناخ  تسا . هدوب  يهنمآ  هناـخ  شیپ  لاـس  ات 1420  طقف 1415  اج  نیا 
: هناخ نیا  ًالامتحا  دناهتفگ  هنمآ 

! رتگرزب یمک  ای  کنولآ و  کی  دننام  هدوب  قاتا  کی  طقف  - 
. هدوب هدش  هتخاس  دندوب ، هدروآ  مزمز  هاچ  زا  ار  شبآ  هک  یلگ  گنس و  زا  - 

. لگ یمک  مه  شیور  هدوب و  هدش  هدیشوپ  امرخ ، تخرد  گرب  خاش و  هنت و  اب  - 
. ریگرون هرجنپ و  ناونع  هب  یخاروس  ادخ و  يهناخ  يور  هب  ور  رقحم و  يرد  اب  - 

: تسا هتفگ  هنمآ  تایاور ، قبط  دمآ و  ایند  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ياهناخ  نینچ  رد 
! یشرف هن  دوب و  هناخ  رد  یغارچ  هن  مدوب ، اهنت  بش  نآ  - 

! مدرکن ساسحا  ار  نداز  درد  نم  - 
! درک نشور  ار  رتخاب  رواخ و  هک  تفرگ  ندیبات  وا  زا  يرون  دمآایندهب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یتقو  - 
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: بش نآ  رگید ، تایاور  قبط  و 

! دش شوماخ  هشیمه  يارب  سراپ  هدکشتآ  - 
! تخیر ورف  تشادرب و  فاکش  نیادم  ناویا  - 

! دش نشور  هکم  نامسآ  - 
! دیبات هنمآ  هناخ  هب  نامسآ  زا  يرون  - 

! رگید هعقاو  اهدص  اههد و  - 
!! سوبوتا هاگتسیا  مه  شفارطا  کچوک و  هناخباتک  کی  هدش  ییاج  نینچ  الاح  و 

! نامز رذگ  يا  وت  رب  فت 
! ... يا اهناطیش ! يا  اهیهاوخدوخ ! يا  لایما ! يا  وت  رب  فت 

؟ هدش روط  نیا  ارچ 
، اینغا ارقف ، اهنآ ، امش ، نم ، ات ، دنامیم  هدروخن  تسد  هداس ، کچوک و  هوک ! یبیشارس  رد  یقاتا  لکـش ، نامه  اب  قاتا ، نامه  هک  شاک 

اهتربع و  میدرکیم ، رکف  و  ار ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  يهناـخ  مه  ار و  ادـخ  يهناـخ  مه  میدـیدیم . ناـهاش  فارـشا و 
. میتفرگیم

شیر یحـصان و  یحلـصم ، يرئاز ، یملاع ، ایآ  دـندز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دـلوم  بیرخت  هب  تسد  هک  زور  نآ  منادیمن  منادیمن ،
«! اهّتینم  » و اهنم »  » رب ياو  يا  نم ! رب  ياو  يا  دنک !؟ عنم  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  هک  دوبن  يدیفس 

! هدیتفت تخس و  یهوک  نماد  رد  قیچالآ  کی  منیب . هب  ار  هنمآ  يهناخ  دیاش  ماهشیدنا  يایند  رد  ات  متـسشن  ياهشوگ  جنر  مغ و  تدش  زا 
!! ریـصح اـی  ولیز  ود  یکی  هچقودنـص و  کـی  بآ و  يهزوـک  کـی  ًاـمتح  مه  یگدـنز  يهیثاـثا  شرف !! نودـب  مهنآ  قیچـالآ  کـی  طـقف 

نینچ رد  موصعم  كاپ و  ینز  بآ ! ياهساک  نان و  ياهکت  ای  امرخ  يهناد  دنچ  هنازور  ًالامتحا  شکاروخ 
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هانپ سیبقوبا  هوک  نیا  ياهگنـس  اههرخـص و  نآ  نماد  هب  هکم  نانز  ریاس  هارمه  دـنکیم و  كرت  مه  ار  هناخ  نیا  وا  يزور  و  ياهناـخ !!
هانپ رد  یگنـشت  یگنـسرگ ، یئاهنت ، یگتـسخ ، جوا  رد  هک  تسا  تقو  نآ  و  تقو ، نآ  دـنامب . ناما  رد  ههربا  نایرگـشل  ّرـش  زا  ات  دربیم 
يا هنمآ ! يا  : » دیوگیم وا  هب  یفتاه  اهنامـسآ ، هچیرد  زا  دـشیدنایم ، دراد  مکـش  رد  هک  یکدوک  هب  موصعم  مولظم و  هتـسشن و  یگنس 

رب مالـس  هنمآ ، رب  مالـس  راذگب ! دـمحم  اروا  مانو  راپـسب  هناگی  يادـخ  هب  اروا  ینکیم ! لمح  دوخ  اب  ار  مدرم  دارفا  نیرتفیرـش  وت  هنمآ !
!« یهلا تحلصم  رب  مالس  یهلا ، تمکح  رب  مالس  یهلا ، رارسا  رب  مالس  اهزار ، رب  مالس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

هشیدنا رهش 

عورش حبص  زامن  ات  مروایب  اج  هب  زامن  تعکر  ود  لماک و  فاوط  کی  حبـص  زامن  زا  لبق  هک  ماهدرک  يزیرهمانرب  مدوخ  يارب  يروط  نیا 
نیا دوخ  منکیم ، رکف  مناوخب  دیاب  هک  هچ  نآ  زا  رتشیب  مرادیم و  رب  ار  نآرق  منیشنیم و  يرتتولخ  ياج  رد  حبص ، زامن  زا  دعب  دوش و 
دوبن ثحب  ياج  زاب  متسنادیم  كدنا  دنچ  ره  ار  نآرق  موهفم  ینعم و  رگا  الاح  دنزیم ، مرس  هب  رکف  ردق  نیا  ارچ  هک  تسا  زار  کی  مه 

؟ دیآیم مغارس  هب  لایخ  رکف و  همه  نیا  ارچ  منادیمن  يزیچ  ًاعقاو  هک  نم  یلو 
هراب کی  هک  منک  كاپ  ار  مکنیع  ماهیفچ  اب  ات  متشاذگ  نیمز  ار  نآرق  هظحل  کی  رد  متسشن ، یتحار  ياج  متـشادرب و  ار  نآرق  مه  زورما 

. متشاذگ میاهوناز  يور  متشادرب و  ار  نآرق  عیرس  دش ، نم  هجوتم  یبرع  دنت  هاگن 
مدآ ترضح  هب  هدجس  زا  ناطیـش  دّرمت  ناتـساد  هب  مدناوخ  هک  هیآ  ود  یکی  مدرک . زاب  دنریگیم  هراختـسا  هک  يدارفا  لکـش  هب  ار  نآرق 

عوضوم مدیسر .
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ناتساد نیا  راب  اههد  یگدنز  لوط  رد  نوچ  متـشذگ  نآ  زا  عیرـس  یلیخ  یلو  دنک ، مقرغ  مراکفا  رد  اهتعاس  تسناوتیم  هک  دوب  یبوخ 

، اهناتسهوک ياج  همه  رد  اریز  ارچ ، حون  هرابرد  یلو  مدوب ، هدادن  دوخ  هب  ار  نآ  هرابرد  ندیشیدنا  هزاجا  مه  تقوچیه  مدوب و  هدینش  ار 
رب هک  ینیبیم  اج  همه  رّونلالبج ، رد  یتح  دـحا ، هوک  رد  یتح  هکم ، نیا  رد  یتح  دروخیم . مشچ  هب  حون  نافوط  راثآ  اهنابایب ، اـههرد ،

عوضوم یلو  تسین . یمهم  عوضوم  هک  نیا  هتبلا  اعدـم . نیا  هاوگ  مه  دوجوم  ياهگنـس  هولق  دوشیم و  هدـید  یلحاـس  ياـج  هوک  هنیس 
؟ هدمآ دوجو  هب  حون  نافوط  هیبش  ییاهنافوط  راب  دنچ  نیمز ، نیمه  رمع  لوط  رد  هک  تسا  نیا  رتمهم 

دوشیم و ور  ریز و  نیمز  هرک  حطـس  دوـشیم و  داـجیا  یناـفوط  نینچ  راـب  کـی  لاـس  رازه   20 ره 15 - هک  دـناهدیقع  نـیا  رب  اـهیخرب 
. ددرگیم زاغآ  ون  زا  یگدنز 

نیا يارب  دش . يروط  نیا  ملاح  ارچ  هک  مدیسرت  یمک  دنتخادنا ، مغاد  بآ  رد  ییوگ  منک . رکف  متـسناوتن  رتشیب  هقیقد  دنچ  زا  شیب  دیاش 
مزمز بآ  هب  ار  مدوخ  مارآ  مارآ  متـشاذگ . شیاج  رـس  ار  نآرق  تفریم . جیگ  يروج  دب  مرـس  مدش . دنلب  موش ، صالخ  رکف  رـش  زا  هک 

بادرگ هب  ار  مدوخ  متفرگ و  رارق  فاوط  رادم  رد  مدمآ و  متفای ، زاب  ار  مشمارآ  مدروخ ، بآ  متسش . ار  میاهاپ  تروص و  ورـس  مدناسر .
. منکن هابتشا  ار  اهطوش  دادعت  هک  دوب  نیا  مشالت  اهنت  مدرپس . اهناسنا 

فاوط و زا  سپ  اذل  مناسرب  رمث  هب  ار  یبنلادجـسم  رد  هدیـسرن  رمث  هب  راک  ات  مدـناسر  مرح  هب  ار  مدوخ  زاب  هناحبـص  فرـص  زا  سپ  *** 
رد متفر و  دوسا  نکر  طخ  دادتما  رد  یتولخ  مارآ و  ياج  هب  ندناوخ  زامن  زور  هنابش  کی 
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نیح رد  ات  دنک  مکمک  هک  متساوخ  دنوادخ  زا  مدومن و  هثاغتسا  زاین و  زار و  رکذ و  هب  عورش  مارحلادجسم  فقسم  ياج  رد  ینوتس  رانک 
دننام منک . كرد  ار  یعقاو  نارازگزامن  ندـناوخ  زامن  يهزم  هدـش  هک  مه  هظحل  کی  ات  موش . یلاح  هب  یلاـح  ياهظحل  دـنچ  طـقف  زاـمن 

هب تسادج و  موصعم  هدراهچ  زامن  باسح  هتبلا  هک  نآ  لاثما  یبالود و  لیعامسا  دمحم  جاح  طایخ ، یلعبجر  خیـش  نوچ  يدارفا  زامن 
. نم نوچ  يزیچان  يهشپ  هب  دسر  هچ  ات  درادن  هار  مه  نافراع  يهشیدنا  باقع  نانآ  میرح 

تسرد و زامن  تعکر  کی  لقادح  هدش  ات  مهد  همادا  ردـقنآ  متفگ  مدرک . عورـش  یتعکر  ود  ّتیحت  زامن  دـنوادخ ، زا  تناعتـسا  دـیما  هب 
. مناوخب یباسح 

رد تیحت . زامن  ًاددجم  مدرک و  تحارتسا  هظحل  دنچ  مدناوخ ، زامن  یتاعاس  هثاغتسا ، سامتلا و  اب  هارمه  هجوت  زکرمت و  اب  تقد ، اب  یلیخ 
. منک شوـمارف  مه  ار  زاـمن  ياـهتعکر  دادـعت  دوـب  نکمم  اریز  متـشادن  ییاـهزکرمت  ّتقد و  نینچ  نیا  تأرج  بـجاو  يهیموـی  ياـهزامن 

هدـید زیچ  چـیه  مراد ! رارق  اضف  رد  هک  مدرک  هدـهاشم  هراب  کی  هک  مدوب  زامن  ياجک  رد  مدـناوخ و  رگید  یتعکر  ود  اـت  دـنچ  منادیمن 
رارق كزان  راولا  هتخت  کی  يور  دـنلب  رغال و  یمادـنا  اب  اهنت و  نییاپ ، رد  یهوک  نیمز و  هن  ـالاب و  رد  ياهراتـس  دیـشروخ و  هن  دـشیمن ،

نم و  نهآ ، هار  لیر  ریز  ياهراولا  دننام  تشاد  رارق  مه  يزاوم  هب  مدق  کی  يهلـصاف  هب  مادک  ره  كزان  راولا  يدادعت  میوربور  متـشاد !
تأرج و میاجک ؟ منک ؟ هچ  هک  مدوب  هدنام  هدنامرد ! جیگ و  دوبن ! لصو  ییاج  هب  مه  اهراولا  هچ  متـشادن ! مدق  زا  مدـق  نتـشادرب  تأرج 
ای مدوب  مایق  لاح  رد  هک  دـماین  مدای  مدـمآ ؟ رد  تلاح  نآ  زا  هنوگچ  مدـیمهفن  دـش ؟ هچ  ماجنارـس  منادیمن  متـشادن . يراـک  چـیه  ناوت 

ار وربا  مدوب  هدمآ  هک  نم  بیجع ! یگنم  یجیگ و  کی  هن !؟ ای  مدناوخ  ار  زامن  هیقب  منادیمن  دوجس !؟ ای  عوکر 
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یـسک اـیآ  هک  مدرک  هاـگن  ار  مفارطا  مدوب  اـپ  رـس  مدـمآ  دوخب  اًـلماک  هک  یتقو  مشاـب ! هدرک  روک  مه  ار  مشچ  منکیم  رکف  منک  تسرد 

! نآرق مه  يدادعت  دندناوخیم ، زامن  يدادعت  مدیدن  يزیچ  هن  ای  دنکیم  مهاگن  یسک  ای  هن و  ای  هدش  نم  هجوتم 

عادو

نیا دروخب و  مرگج  هب  یبـیغ  ریت  کـی  مدوب  رـضاح  میورب ! عادو  فاوط  يارب  اـت  دـیوش  هداـمآ  تفگ : ناوراـک  یناـحور  دوب ، رخآ  زور 
. مدرکیمن عادو  هک  دوب  یهار  شاک  منک ؟ عادو  ادخ  هناخ  اب  هنوگچ  مونشن . ار  فرح 

هک مدز  بیهن  مدوخ  هب  مدرک و  یلاخ  ار  ملد  راـب  یمک  متـسیرگ و  قیمع  ادـصیب و  مدـناسر  هناـخوضو  هب  ار  مدوخ  دوز  وضو  هناـهب  هب 
. شاب رابدرب  روبص و  یمک  لقاال  تخبدب  هراچیب 

نودب تسا  نکمم  رگم  هَّللارفغتسا ! میشاب ! وضو  لسغ و  اب  تسا  بحتـسم  هک  دش  هتفگ  میتفر . عادو  فاوط  هب  یناحور  هورگ و  اب  هارمه 
! عناق میحر و  نامحر و  وا  ردقچ  میرس و  هریخ  اهناسنا  ام  ردقچ  تفر ؟ عادو  فاوط  هب  مه  وضو  لسغ و 

. درک هثاغتسا  رافغتسا و  اعد و  دایز  دیاب  ترخآ  باذع  زا  تاجن  يارب  فاوط  زا  دعب  هک  دش  هتفگ 
دـسریم مرکف  هب  دشاب . هانگ  شندرک  نایب  مسرتیم  هک  دیـسریم  مرکف  هب  ییاهزیچ  مراد ، تشحو  مه  رکف  زا  میوگب !؟ هچ  مدوب  هدنام 

هب هک  نیا  نودب  مراد  تسود  هک  مدنوادخ  راسمرـش  هدز و  تلجخ  ردـق  نآ  نم  و  تسا ! یهاوخدوخ  شتآ ، زا  ییاهر  يارب  هثاغتـسا  هک 
هب هک  تسوا  ندوب  عناق  طقف  مه  زاب  ینابز ؟ هچ  اب  اهتنم  منک ، رافغتسا  طقف  مشیدنیب  ترخآ  باذع 
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: دوب نیا  میدرک  رارکت  مه  ام  دناوخ و  یناحور  هک  ییاعد  دریذپیم . یگداس  نیمه 

. تسرفب دورد  تسوت  تسود ...  نیما و  هداتسرف و  هدنب و  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  ادنوادخ !
. مکرتب مهاوخیم  هتفرگ  ارف  ارم  ياهیرگ  هچ  هک  ياو 

جنر و وت  نید  هعاشا  رد  دومن و  غالبا  مدرم  هب  ار  وت  مایپ  دمحم ، ادنوادخ ! : » تسانیا دنکیم ، بآمه  ار  گنسلد  هک  اعد  رگیدتمـسق 
عنام هک  هدیسر  يدح  هب  هیرگ  دیشک ! جنر  ردقچ  وا  هک  ینادیم  طقف  تدوخ  ایادخ  دیشک . جنر  وا  هک  ًاعقاو  درک »...  لمحت  رایسب  رازآ 

. منکیم اعد  ملد  نابز  اب  طقف  دوشیم . ندناوخ  اعد 
قیفوت دـنوادخ  زا  دوش و  جراخ  تسا ،» یماش  نکر  لباقم  هک   » نیطانح باب  زا  ندـمآ ، نوریب  تقو  ناسنا  تسا  بحتـسم  هک  دـش  هتفگ 

. دهاوخب تعجارم 
ادج شنت  زا  رس  دنربب و  ات  دننکیم  شیادج  شردام  زا  هک  متشاد  یکدوک  تلاح  ریذپب . ارم  رگید  راب  کی  لقاال  ایادخ ، هک  مدزیم  راز 

يادـخ يا  نیرتنامحر ! میحر و  يادـخ  يا  نیرتناـبرهم ! يادـخ  يا  . » تخوس مدوخ  هب  مه  مدوخ  لد  هک  مدرکیم  هلاـن  ناـنچ  دـننک .
ارم رگید  راب  کی  نک و  لوبق  ار  میاعد  رذگب و  مناهانگ  زا  يزرمایب . ار  تاهراچیب  هدنب  ات  یتسه  ياهناهب  لابند  هک  یئادخ  يا  نیرتعناق !

!« ریذپب
ياهزادنا ات  دوب ؟ هدش  نینچ  ییورین  هچ  هب  هدیکـشخ  همـشچ  نیا  دمآیم ؟ اجک  زا  کشا  همه  نیا  منادیمن  مدرک و  هیرگ  ردـقچ  هک  هآ 

نیا ارچ  اًلصا  متخیریمن ؟ ار  اهکشا  نیا  زا  یمک  یناوخ ، هضور  سلاجم  همه  نیا  رد  ارچ  هک  مدرکیم  یگدنمرش  هانگ و  ساسحا  مه 
الاح و  مدوب ؟ لدگنس  همه 
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. منکیم ار  اههتشذگ  یمامت  یفالت  مراد  رایتخایب  لاح  ره  هب  ماهدوب . یهاگآان  ای  هابتشا و  رد  هک  منکیم  ساسحا 

زا دیاب  تاظحل  نیرخآ  رد  هک  یمادـعا  رفن  کی  لثم  ًانیع  ترـسح  کشا و  شاهمه  يزامن ، هچ  مه  نآ  مدـناوخ . زامن  مرح  فرط  راهچ 
نیا ات  تسیابیم  نم  مدوب ؟ هدرک  یهاتوک  لاح  هب  ات  ارچ  هک  دوب  نیا  دادیم  متلاجخ  جـنر و  رتشیب  هچ  نآ  دـنک . یظفاحادـخ  شنازیزع 

هب هک  نیا  زا  تسا و  باذج  ردق  نیا  شلوسر  هاگراب  ادخ و  يهناخ  ترایز  متـسنادیمن  هک  نیا  زا  مدمآیم . راب  دـنچ  لقاال  لاس  نس و 
. دوش یشالتم  مزغم  ات  منزب  اهگنس  نیا  هب  ار  مرس  مراد  تسود  هک  منامیشپ  ردق  نآ  مدوب ، هدرک  یهاتوک  تروص  ره 

یهاتوک جح  یسیون  مسا  رد  لبق  لاس  هد  هک  نم ! رب  ياو  نم ! رب  ياو  منادیم . باتع  باذع و  بجوتسم  ار  مدوخ  یهاتوک  نیا  رطاخ  هب 
قیفوـت ادـخ  زا  ییور  هچ  اـب  ـالاح  نم ! رب  ياو  مدـیرخن ، مرخب ، متـسناوتیم  جـح  شیف  هک  مه  لـبق  لاـس  دـنچ  هک  نم ! رب  ياو  و  مدرک .

يراز هیرگ و  هثاغتـسا ، سامتلا ، اب  دیاب  سپ  منک . كرد  مناوتب  هک  تسا  میحر  نمحر و  نآ  زا  رتشیب  وا  یلو  مهاوخب !؟ ددـجم  تعجارم 
تاهناخ رد  هب  رگید  راب  کی  لـقاال  هک  هدـب  هزاـجا  شخبب و  ار  مناـهانگ  شخبب . ارم  ایادـخ  هک  مهاوخب  وا  زا  یگدنکفارـس  تمادـن و  و 

هک شاـک  درکیم و  تکرح  رتدـنک  یمک  ناـمز  هک  شاـک  متـشاد . ناوـت  رد  هـچ  ره  راـب . اـههد  دـیاش  مدرک . مـه  ار  راـک  نـیا  میاـیب و 
رتشیب منک و  هیرگ  رتشیب  منک ، سامتلا  رتشیب  مناوتب  ات  منک  ضوع  مرمع  تعاـس  رازه  هب  ار  ـالاح  تقو  تعاـس  کـی  ره  متـسناوتیم 

، ارم شخبب ! ایادـخ  مراک ! هانگ  ماهدنمرـش ! مهایـسور ! ًاـعقاو  ایادـخ  میوگب : هک  تسا  نآ  تقو  ـالاح  تسا . هظحل  نیرخآ  مناوخب . زاـمن 
ًامتح ماهدرکن . هانگ  وت  نابز  زا  نم  نک . اعد  میارب  نک و  ییاقآ  ایب و  اقآجاح : هک  مدـش  لسوتم  رئاز  یناحور  هب  ار و ...  مردام  ار ، مردـپ 

وت ياعد 
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مولعم : » متفگ یهاوخیم »؟ هچ  ادـخ  زا  : » دیـسرپ مهدیم » ماجنا  امـش  دروم  رد  ار  راـک  نیمه  مه  نم  دوشیم . باجتـسم  رتهب  ماهراـبرد 
يارب موش  جراخ  نیطانح  باب  زا  متـساوخیم  هک  هظحل  نیرخآ  رد  ددـجم ». تراـیز  قیفوت  ناـهانگ و  شزرمآ  مهاوخیم ، هچ  هک  تسا 

؟ میوگب هچ  هک  مدنام  هظحل  دنچ  متخادنا . ادخ  هناخ  هب  یهاگن  راب  نیرخآ 
هب ار  میاهتسد  متخادـنا و  یهاگن  شاهناـخ  هب  زاـب  متـسیرگ . متـسیرگ و  هیرگ ، ریز  مدز  یقپ  ظفاحادـخ ! ادـخ ! يا  میوگب !؟ هچ  ًاـعقاو 

هناخ زا  هک  الاح  ظفاحادخ . ییوگیم  يوشیم ، ادـج  يزیزع  زا  یتقو  متـسیرگ ! طقف  میوگب ، هچ  متـسنادیمن  نوچ  مدرک . دـنلب  شیوس 
وت زا  تسا  نکمم  رگم  ماهدنمرـش ! مه  هشیدنا  نیا  زا  ایادخ  ییوگب !؟ هچ  يوشیم ؛ رود  شاهناخ  زا  هک  هَّللارفغتـسا  يوشیم ؛ ادج  ادـخ 

!؟ هچ وت  زا  موش ؛ رود  هبعک  زا  رگا  یشابن ؟! اجنآ  وت  هک  تسه  ییاج  رگم  دش ! رود 

جنر مهزاب 

: هک مسریم  هجیتن  نیا  هب  مراد  ییوگ  دنکیم . ریخست  ارم  نهذ  دراد  جنر »  » هژاو نیا 
. تسا ادخ  يهناخ  رد  دیلک  جنر 

. تسا یهلا  هیده  جنر 
. تسا تالکشم  لاّلح  جنر 

. تساهزار اهامعم و  ّلح  دیلک  جنر 
. تسا تعیبط  رب  يزوریپ  دیلک  جنر 

. دوشیم لصتم  ادخ  هب  درذگب  جنر  يداو  زا  سک  ره 
. دزادنایم جنر  رد  دشاب  هتشاد  تسود  هک  ار  سک  ره  ادخ 
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ناهن رد  ار  ادخ  رم  یناوخب  اتناهج  کلم  زا  رتهب  دمآ  درد 
تسا (1) 8 یگدرب  لد  زا  درد  اب  ندناوختسا  یگدرسفا  زا  درد  یب  ندناوخ 

. منادیمن ارچ ؟ الاح 
مه ناـهایگ  رد  یتـح  جـنر  تارثا  هـک  تـسا  نـیا  دـننک ، صحفت  قـیقحت و  شاهراـبرد  اـملع  نادنمـشیدنا و  تـسا  مزـال  هـک  ياهلئــسم 

. تسا ریسفت  ثحب و  هنوگ  ره  زا  رتهب  امعم  نیا  زا  هنومن  دنچ  رکذ  تسا . زیگناتفگش 
اهیتخس اهجنر ! تامحز ! نیرتتخس  لمحتم  یکدوک  نامه  زا  دشاب ، تیرشب  هدنهد  تاجن  اهدعب  دیاب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

تقاط تخـس و  هداعلا  قوف  طیارـش  رد  یکدوک  نامه  زا  درب ! رـس  هب  یتسدگنت  رقف و  رد  دیـشک . ار  یمیتی  درد  دش ! هداوناخ  زا  يرود  و 
! دیسر یماقم  نانچ  هب  ماجنارس  ات  درک . یگدنز  اسرف 

هنسرگ و نشخ ! تخس و  ياههوک  لد  رد  شدنزرف  اب  هک  ینز  خیرات ! نز  نیرتمولظم  نیرتردهبرد و  نیرتریقح ! نیرتهدیشکجنر ! رجاه !
! سکیب سکیب  هنشت !

هظحل رد  طقف  دننک . شالت  قمر  نیرخآ  هظحل و  نیرخآ  ات  دیاب  اهنآ  یگداس ! نیاهب  هنیلو  دناسریمبآ ، شدـنزرفو  رجاههب  دـنوادخ 
زاب بآ ، ياهرطق  لابند  هب  دودب  و  دودب ، رجاه  دیاب  دوش . ماجنا  یتکرح ، یلعف ، یتمحز ، دـیاب  ًامتح  تمحز  نودـب  هن  مه  نآ  رخآ ، رخآ 

. دوشیمن ادیپ  تفم  بآ  مه 
دنک هلان  هیرگ و  امرگ ، یگنشت و  تدش  زا  هراوخریش  لیعامسا  هک  تقو  نآ  ات 

انالوم . - 1
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! دشوجب شیاپ  ریز  زا  بآ  ات  دنزب  نازوس  غاد و  نیمز  هب  ار  شیاپ  هنشاپ  و 

مهیلع راهطا  همئا  مالـسلا ، هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  دـنایماقم  ناـنچ  رد  دـنایماقم !؟ هچ  رد  كدوک ، نز و  نیا  ـالاح 
رجاه هناخ  هب  دنک ، فاوط  ادخ  هناخ  هب  هک  سک  ره  دندمآیم . شترایز  هب  ملاع ، نادّحوم  همه  مالسلا و  مهیلع  گرزب  ناربمایپ  مالسلا ،

! هدرک فاوط  مه  لیعامسا  و 
هک یـسک  تسا . مک  مه  زاب  دوش ، هتـشون  باتک  اهدـص  شتاقـشم  اهجـنر و  هرابرد  رگا  هک  یـسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مه  زاـب 
!؟ یجنر هچ  اب  یعضو ! هچ  اب  مه  نآ  دنکیم ، كرت  ار  شاهناخ  نمشد ، رـش  زا  تقو  نآ  تسادخ . شنابیتشپ  تسادخ . لوسر  هدنیامن و 

شنوخ هب  همه  دنیوا . نمشد  همه  هنشت ، هنسرگ ، هتسخ ، دوشیم . یفخم  يراغ  رد  نشخ ، تخـس و  یناتـسهوک  رد  کیرات ، بش  لد  رد 
! دوبن هک  زور  نآ  بش و  نآ  اهنت  فیصوت . ییاناوت  نایب  هن  دراد و  نتشون  یئاناوت  ملق  هن  هک  یترارم  جنر و  رد  وا  هنشت و 

هک تسا  رّدـقم  وا  دـنک . یط  اسرف  تقاط  يامرگ  ینادابآ و  بآ و  یب  تخـس و  ياـههوک  لد  رد  ار  هار  رتمولیک  زا 400  رتشیب  دـیاب  وا 
هب گنـس  یگنـسرگ  زا  درب ، جنر  مه  قدنخ  گنج  رد  درب ، جنر  مه  یناوجون  یکدوک و  نارود  رد  درب ، جنر  مه  دـحا  رد  وا  دربب ، جـنر 
مه هدزتشحو  هنسرگ و  ناسنا  نارازه  هدنهدیلست  لاح  نامه  رد  درکیم ! رفح  قدنخ  دزیم و  گنلک  لاح  نامه  رد  تسبیم و  مکش 

زوریپ و نامرهق  ناونع  هب  نآرق  اب  ار  شتـسد  دیوگب ، نیرفآ  وا  هب  دنوادخ  ات  دربب ، جـنر  رتشیب  ملاع  مدرم  مامت  زا  وا  هک  دوب  رّدـقم  دوب !
مـشرع تیاهشفک ، درگ  زا  ات  رواین  رد  ار  تیاهشفک  دمحم ! يا  : » هک دونـشب  ار  ادخ  يادص  جارعم ، رد  ات  دنک ، دـنلب  شدوخ  هدـنیامن 

، درکیم یباتیب  دئادش ، اهجنر و  لباقم  رد  دیدیم و  جنر  وا  رگا  یلو  ْكالفْالا » ُْتقَلَخ  اَمل  َكالُول  : » دیوگب دـنوادخ  ات  و  دـبای »! تنیز 
تروص نآ  رد 
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.« ياهداهن اپ  سدقم  يداو  هب  هک  روایب  رد  ار  تنیلعن  دمحم  يا  : » دومرفیم جارعم  رد  دنوادخ 

! مه زیگناتفگش  هچ  تسه و  مه  ناهایگ  یلومعم و  ياهناسنا  رد  زار  نیا 
رترطعم و دـیوریم ، ریوـک  رد  هک  یلگ  تسا و  رتمعط  شوـخ  رتنیریـش و  دـیآیم  لـمع  هب  ریوـک  رد  هـک  ياهوـیم  هـک  میاهدینـش  هـمه 

. تسا رتگنرشوخ  رتوبشوخ و 
. دـتفیب اپ  تسد و  ریز  هک  تسین  مهم  اًلـصا  تسا ، مدـنگ  هک  ینامز  ات  ار ، نان  نیمه  دـینک  هاگن  : » تفگیم ربنم  يالاب  مه  یناحور  کـی 

جنر دید ، شتآ  دش ، هتخپ  یتقو  یلو  تسین . مهم  نادنچ  مه  زاب  دش  طولخم  مه  بآ  اب  هک  یتقو  تسین . مهم  مه  زاب  دش . درآ  مه  یتقو 
نیا دیسوب ، تشادرب و  دیاب  دتفیب ، نیمز  رگا  تشاذگ . نآ  يور  دیابن  اپ  تسا ، سدقم  نان  دوشیم و  نان  تقو  نآ  دیشک ، تضایر  دید ،

. هدرک ادیپ  تلزنم  برق و  هدیشک و  تضایر  رونت ، نورد  رد  وا  هدرک . بسک  شتآ  ترارح  تدش  زا  وا  ار ، تّزع  همه 
. دننک قیقحت  رتشیب  هنیمز  نیا  رد  ام  نادنمشناد  ناگدنسیون و  هک  شاک 

؟ دیدیم هچ  ص )  ) دمحم

؟ دیدیم هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
. دندرک تکرح  هّدج  فرط  هب  نردم  کیش و  ًاتبسن  ياهسوبوتا 

ماهداوناخ رانک  ملزنم و  هب  هک  مدـیجنگیمن  تسوپ  رد  یلاحـشوخ  زا  دوبیم ، ایند  رگید  ياـج  ره  دوب . رهظ  زا  دـعب   5 دودح 5 / تعاس 
. مدرگیمرب

مترفاسم زا  مدادیم و  مل  سوبوتا  یلدنـص  يور  تحار  تسیابیم  الاح  شوج ، بنج و  رپ  شـالت و  رپ  رایـسب  زور  کـی  زا  دـعب  هژیو  هب 
هرجنپ رانک  رد  اذـل  داد . دـهاوخ  تسد  نم  هب  یلاـح  هچ  سوبوتا  تکرح  ضحم  هب  هک  متخانـشیم  بوخ  ار  مدوخ  یلو  مدربیم . تذـل 

نوریب هب  ندرک  هاگن  هناهب  هب  ات  متسشن 
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. مناشوپب نارگید  زا  ار  میاههیرگ 

ار مرسمه  يادص  میتشاذگ . رـس  تشپ  ار  رهـش  مک  مک  دندیـسر . رهـش  رانک  هب  دندرک ، یط  يرگید  زا  دعب  یکی  ار  اهنابایخ  اهسوبوتا 
: مدینشیم

نم و  دـنراد ! نیـشن  هغاز  رهـش  رانک  هک  مه  اج  نیا  دنتـسه ؟! گنر  شوخ  ردـقچ  نک  هاگن  ار  اهتخرد  نآ  یبوخ ! ياـهنابایخ  بجع 
کـشا یناشیپ  قرع  هناهب  هب  هقیقد ، دـنچ  ره  مدوب ، هتخیوآ  مندرگ  هب  هک  ياهیفچ  اـب  مدادیم و  ناـکت  رـس  منک  شهاـگن  هک  نیا  نودـب 

، لته رد  هن  مه  نآ  مدنامیم ، رهـش  نیا  رد  هام  لقادح 6  تسیابیم  مدوب ، هدشن  ریـس  هکم  هنیدـم و  زا  نم  مدرکیم . كاپ  ار  میاههنوگ 
. اهناتسلخن اهنابایب و  رد  رهش ، فارطا  هکلب 

تسام یمک  نان و  هکت  کی  میاذغ  مدوب و  نابایب  رد  برغم  ناذا  ات  حبص  ناذا  زا  هک  نآ  اب  ماهدرک ، ینارچرتش  دنفـسوگ و  یکچوک  رد 
، دایز یگتسخ  مغریلع  اذهعم  مدروخیم ، دندروخیم ، نادنفسوگ  نارتش و  هک  یبآ  نامه  زا  مدشیم  هنـشت  مه  تقو  ره  دوب و  کشخ 

مه الاح  دوریمن ؟ هک  اهاجک  ات  ناسنا  رکف  اهنت ، ناـبایب و  رد  تعاـس  دودـح 12  هنازور  مدرکیم . ساسحا  دوخ  رد  مه  قیمع  یـشمارآ 
میارب مه  دح  نیمه  دراد ! یئاهزار  اج ، نیا  تعیبط  هک  مراد  نیقی  منک . یناپوچ  هنیدم  هکم و  فارطا  رد  یهام  شـش  لقاال  مراد  تسود 

نوراق و ياهجـنگ  شیاپ  ریز  دـنک  فشک  هک  یـسک  دـننام  منکیم . هدنـسب  مه  نیمه  هب  دوشیمن ، مایلاح  يزیچ  هک  نم  تسا . یفاـک 
. دشاب هتشادن  اهنآ  هب  یسرتسد  هک  دنچ  ره  دیآیم ، ناجیه  هب  ًامتح  تسا ، رصم  هنعارف  تارهاوج  نامیلس و  ترضح 

نینچ نتـشاد  يارب  مه  دـح  نیمه  و  تـسه ، ناـممهف  كرد و  زا  رتارف  یئاـهزار  یهلا و  يوداـج  رارـسا ، تعیبـط ، نـیا  رد  هـک  مـنادیم 
. تسا یفاک  یئاهوزرآ 
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هدـییور و فلع  شیاهگنـس  يالهبال  زا  هک  هکم  فارطا  ياـههوک  مناوتیم  میدرک . تکرح  تسا ؛ زور  زونه  هک  هدرک  ناـمیرای  سناـش 

ینابدرن هک  منیبب  ار  اهزیچ  یلیخ  و  مرن ، دیفـس و  نش  زا  روتـسم  ياهتشد  هوک ، کی  نماد  رد  رفن ، دـنچ  رداچ و  دـنچ  تسا ، زبس  زونه 
لبق لاس  هب 1400  منهذ  روبع  يارب  تسا 

هچ اهتشد  نیا  رد  دوب  لوغـشم  ینابـش  هب  هک  یناوج  ماـّیا  رد  تثعب و  زا  لـبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  ینادیم  وت  طـقف  ایادـخ !
. دید هچ  نآ  دنیبب  وا  ات  يدز  رانک  ار  اههدرپ  وت  دیدیم !؟

؟ دیدیم هچ  تثعب  زا  دعب  دیدیم و  هچ  تثعب  زا  لبق  دیدیم ؟ هچ  وا  ایآ 
نیا هک  منئمطم  یلو  دـنکب  یتاروـصت  دـیاش  شاهشیدـنا  نهذ و  روـخارف  سک  ره  ریخ . هک  مـنئمطم  دـنادیم ؟ ار  اـهزار  نـیا  یـسک  اـیآ 

زا ياهرطق  دیاش  ریقح  نم  لثم  يدرف  یلو  دننک  روصت  ار  سونایقا  زا  ياهکرب  دنناوتب  ناکلاس  اهقف و  دیاش  تسا . یحطس  رایسب  تاروصت 
هچ تثعب و  زا  لبق  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  يراگزور  هک  اهارحـص  نیا  رد  نم  دشکب . ریوصت  هب  دـناوتن  مه  ار  سونایقا 

منیبیم نم  هک  لکـش  ناـمه  هب  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اـیآ  منیبیم ! نش  راـخ و  گنـس و  طـقف  هـتفریم  هار  نآ  رد  نآ  زا  دـعب 
؟ دینشیم دیدیم و  ار  نانآ  قشع  دایرف  حیبست و  ریبکت و  ار و  مارجا  ءایشا و  عشعشت  وا  ای  و  دیدیم ؟

چیه هدشن و  هتخاس  نآ  يارب  ياهملک  چیه  هدرکن و  روطخ  ياهشیدنا  چـیه  هب  زونه  هک  دینـشیم  دـیدیم و  ار  رگید  ياهزیچ  یلیخ  ای  و 
هدومرف هدارا  دنوادخ  هک  يدح  ات  هکلب  ار  داعبا  يهمه  هن  هک  وا  یلو  دشابیم  ناکم  نامز و  زا  دعب  کی  اهنیا  هزات  و  هتـشونن ، ارنآ  یملق 

لقادح  9 (1) هدیدیم ،

«. 22 هروس ق / . » ٌدیِدَح َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف  َکَئاطِغ  َْکنَع  انْفَشَکَف  - 1
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اب وا  هدـیدیم . دـشابیم ، ءاـیبنا  نیموـصعم و  هژیو  هک  یتـشهب  هدـش و  هتخاـس  ناـنمؤم  يارب  هک  یتـشهب  ینعی  ار  ناـکم  رگید  دـعب  ود  وا 

تردق سک  چیه  هک  نانچنآ  دندرکیم  لاح  مه  اب  یلیخ  دندوب  یطاق  مه  اب  یلیخ  هدوب ، رادن  یلیخ  يزورما  ناناوج  لوق  هب  شدـنوادخ 
. درادن ارنآ  مهف  كرد و 

ار نآ  لمحت  یلـسرم  ربمایپ  برقم و  هتـشرف  چیه  هک  تسا  یتالاح  دنوادخ  اب  ارم  دیامرفیم : هدرک و  هراشا  هلئـسم  نیا  هب  مه  ربمایپ  دوخ 
. درادن

بات مه  لسرم  ناربمایپ  یتح  درادن و  ار  تالاح  نآ  كرد  لمحت  مه  برقم  يهتـشرف  یتح  چـیه ، هک  هتـشرف  یتقو  هدوب ، نینچ  نیا  هلب ،
! رتهدـیچیپ رتگرزب و  رایـسب  يامعم  اما  و  دنـسیونب !؟ ای  دـنیوگب  دـنناوتیم  هچ  ام  ياهملق  ام و  ياهنابز  سپ  دـنرادن  ار  تالاح  نآ  لمحت 

نیا نآ  دنشیدنیب و  نآ  يهرابرد  ملق  لضف و  بابرا  تقیقح و  ناگدنیوج  ات  هدشن  حرطم  مه  لاوئس  تروص  هب  یتح  نونکات  هک  ییامعم 
!؟ تشاد ار  تالاح  نآ  لمحت  هنوگچ  شدوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک 

؟ دجنگیم اهناسنا  ام  يهشیدنا  رد  مهم  رما  نیا  تمظع  یگرزب و  ایآ  و 
مهف كرد و  تردق  زا  ادخ ، اب  ربمایپ  تالاح  نآ  لمحت  تسا . هدشن  هتفگ  يدایز  نخـس  هنیمز  نیا  رد  نونکات  اریز  دجنگیمن . اًلـصا  هک 

دندـشیمن هداد  صیخـشت  يداع  مدرم  زا  هک  دـندرکیم  یگدـنز  نانچ  وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تسا ، جراخ  اـم  هشیدـنا  و 
يویند لکشم  اهدص  اههد و  درکیم و  رفح  قدنخ  لاح  نآ  اب  تسبیم و  مکش  رب  گنس  یگنسرگ  تدش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
زجعم تفگ  دیاب  ار  نیا  درکن  هدافتسا  یهلا  ياهورین  همه  نآ  زا  زگره  زگره و  دنارذگ و  هنوگ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ار  رگید 

درادن ارنآ  نتفگ  نتشون و  ناوت  ینابز  ملق و  چیه  درادن و  ار  شکرد  مهف  لقع و  هچنآ  تسنیا  گرزب .
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هب مه  ياهدع  دیمان و  دوخ  هزجعم  ارنآ  داد و  ياج  هشیش  کی  رد  ار  یغرممخت  درک و  يربمغیپ  ياعدا  يدرف  ترضح  نآ  دوخ  نامز  رد 

زجع و تسا  نیا  دندیدیمن و  ارنآ  ياهدـع  دوب  هداد  ياج  شبلق  رد  ار  تانئاک  ناهج  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یلو  دـندیورگ  وا 
. دوب رثوک  یقاس  دوخ  هک  یلاح  رد  درکیم  رفح  تاـنق  ناـبایب  رد  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  هزجعم . نیا  مهف  كرد و  زا  اـهناسنا  اـم  یناوتاـن 

یبنلا ملع  رهـش  برد  دوب و  بئاجعلارهظم  دوخ  هک  یلاح  رد  درکیم  کمک  اهنآ  هب  تفریم و  ناـمیتی  ناـنزهویب و  يهناـخ  هب  اـهبش 
. مینکیم كرد  ار  شربیخ  رد  ندنک  طقف  مینکیمن  كرد  ار  تازجعم  نیا  اهناسنا  ام  دوب ،

بیـشن و رپ  رمع  مامت  رد  دـشابیم  شراوگرزب  دـج  ملع  نامه  ثراو  هک  اضرلایـسوم  نبیلع  ترـضح  اهیناسارخ  ام  تمعن  یلو  اـی  و 
نماض دـننام  میمانیم  هزجعم  ار  نآ  اهناسنا  ام  هک  درک  هداعلاقراخ  ياهراک  تحلـصم  ترورـض و  هب  انب  مه  نآ  راب  دـنچ  طـقف  شزارف 

املع و رب  دنتشاد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  یتالاح  نیا  هرابرد  ناراب . بلط  ای  هدش و  دنب  رد  يوهآ 
هتـشرف چیه  هک  تسا  یتالاح  دنوادخ  اب  ارم  دـیامرفیم : هک  يربمایپ  دـننک . نشور  ار  ناهذا  دـنریگ و  تسد  هب  ملق  هک  تسا  نادنمـشناد 

رتانیب تتریصب  مشچ  میتشادرب و  تمشچ  يولج  زا  ار  هدرپ  ام  دیامرفیم : وا  هب  مه  دنوادخ  و  درادن ، ار  نآ  لمحت  یلسرم  ربمایپ  برقم و 
نینچ نـیا  ار  راـگزور  ارچ  دنتـسه  ناـکم  ناـمز و  دـیق  نودـب  رترب و  كرد  تردـق و  نـینچ  ياراد  هـک  شنادـنزرف  ربماـیپ و  نـیا  دـش ،

!؟ دننارذگب
لقاال هک  شاک  میوگب ؟ هچ  ایادخ  میوگب ؟ هچ  وت  هرابرد  مریقح  زجاع و  نینچ  نیا  نیموصعم  تربمایپ و  تمظع  لباقم  رد  هک  نم  ایادخ 

. متسنادیم مه  ار  توکس  ینعم 
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تفرگیم ناج  ناطیش 

هجوتم ار  نارئاز  تخاسیم . شدوخ  هجوتم  ار  اههشیدنا  شدوخ  زومرم  يورین  اب  تفرگیم و  ناج  مارآ  مارآ  ناطیـش  هدـج  هاگدورف  رد 
. تسا بایمک  ناریا  رد  یکی  نآ  دراد ، دوس  یکی  نیا  رخن ، ار  نآ  رخب ، ار  نیا  درک : اوجن  ناشـشوگ  رد  دومن و  اهقرب  قرز و  اـهالاک و 

تاهیثاثا هک  درک  هیصوت  نم  هب  دوب  هدش  فرشم  ادخ  يهناخ  راب  هک 12  دارم  جاح  دننک . دیرخ  ات  دنداتفا  وپاکت  هب  نارئاز  يهمه  مک  مک 
یگنرز و ینعی  مه  نیا  يریگب و  لـیوحت  رتدوز  دهـشم  رد  هجیتـن  رد  دوـش و  هداد  اـمیپاوه  هب  رترید  اـت  هدـب  نیـشام  هب  رتدوز  اـج  نیا  ار 

. تسا ناطیش  ياهدیک  زا  یکی  مه  یگنرز 
. تسشن نیمز  رب  حبص  تعاس 2  امیپاوه  دهشم : هاگدورف  زا  اما ، و 

اهیچكرمگ مشچ  زا  ای  دـننک و  صیخرت  دوز  ار  ناشراب  اـت  دـش  هتفرگ  راـک  هب  دوب  سک  ره  ناوت  رد  هچ  ره  اـهیگنرز و  اـهکینکت ،
. تشاد فسأت  یسب  ياج  هک  داتفا  هار  یلاق  لیق و  نانچ  دش و  یماحدزا  نانچ  تعاس  مین  زا  رتمک  یتدم  دنیامن و  یفخم 

شرـس يور  ار  ینادـمچ  نیگنـس  نزو  نآ  اب  مه  شرـسمه  دراد ، رارق  شرـس  يور  نویزیولت  کی  نازیرقرع  هک  منیبیم  ار  یجاح  کی 
شرـس يور  زا  نادمچ  دننک  روبع  دناهدیبسچ  مهب  باتک  قاروا  دننام  هک  یتیعمج  نایم  زا  دهاوخیم  یتخبدـب  جـنر و  هچ  اب  هتـشاذگ و 

همه ییاـغوغ ، هچ  هک  ياو  دوشیم ! ادـیپ  شـشوگ  يهقلح  هدزاـنح و  ياـهوم  دوریم ، راـنک  شرداـچ  يرـسور و  مدرم ، يور  دـتفایم 
، هدش شومارف  مرحمان  مرحم و  يهلئـسم  الاح  هک  راگنا  هرجاشم ! مه  دروم  ود  یکی  شاخرپ و  مه  یهاگ  دننکیم ، تحیـصن  ار  رگیدمه 

! دننکیم سح  ار  رگیدمه  بلق  نابرض  هک  هدش  تفچ  مهب  تیعمج  نانچ 
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رتدوز تعاس  مین  يارب  هک  دیتسه  اهامـش  نیا  دیتسه : امـش  نیا  نیبب ! هک  نیا  نآ  متفای و  ار  متالاوئـس  زا  یخرب  خـساپ  هک  دوب  اج  نیا  رد 

هک دـیتسه  امـش  نیا  دـیهد ! بیرف  ار  كرمگ  دـنمراک  دـیهاوخیم  هک  دـیتسه  اهامـش  نیا  دـینکیم ! راـتفر  نینچ  نیا  هناـخ  هـب  ندیـسر 
! دینک مه  رس  کلک  غورد و  تسار و  ات  دص  دیهاوخیم 

نآ دیاهدرک ! شومارف  يدوز  نیمه  هب  ار  رگید  ياهزیچ  یلیخ  نادـنملاس و  تیاعر  مرحمان ، مرحم و  مارتحا ، بدا ، هک  دـیتسه  امـش  نیا 
: دیتشاد راظتنا  امش  تقو 

!؟ دیسرب قارشا  هلحرم  هب  - 
!؟ دیسرب دوهش  فشک و  هلحرم  هب  - 
!؟ دیبای تسد  یناهگان  فراعم  هب  - 

!؟ دزیرب تناهانگ  يهمه  هبوت  نوتس  تشپ  رد  - 
!؟ ینک ادیپ  روعش  رعشم  رد  يوش و  فراع  تافرع  رد  - 

!؟ یناوخب ناکلاس  نوچ  يزامن  - 
قوقح لقاال  يرادـن  مه  ار  تمحز  جـنر و  لمحت  رگا  بَلَطَم و  جـنریب  جـنگ  دراد . تمحز  هب  زاین  تسین . نکمم  ریغ  اـهوزرآ  نیا  هلب ،
يهناخ هب  هدایپ  ياپ  اب  یناوتیمن  رگا  یـشاب ؛ نادـهاز  نوچ  یناوتیمن  رگا  یـشاب ؛ ناـفراع  نوچ  یناوتیمن  رگا  نک  تیاـعر  ار  نارگید 

، یشاب هتـشاد  ادخ  هب  نامیا  تسیفاک  طقف  یـشکب ؛ تضایر  اهلاس  یناوتیمن  رگا  و  ینامب ؛ مارحا  رد  اههتفه  یناوتیمن  رگا  يورب ؛ ادخ 
هب مه  دنوادخ  تسین و  یلکـشم  يهفیظو  مه  نیا  و  ینک . تیاعر  ار  نارگید  قح  و  یـشاب ، هتـشاد  لمحت  ربص و  یهد و  ماجنا  کین  راک 

. تسا ناگدننک  محر  نیرتهدننک  محر  وا  هک  دهدیم  گرزب  شاداپ  کچوک  راک 
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یگرب کی  باتک 

کی باتک  کی  مه  نیا  : » تفگ داد و  نم  هب  تشون و  ار  شتارطاخ  مه  وا  مسیونیم ؛ ار  ادـخ  يهناـخ  تارطاـخ  مراد  دـید  هک  مرـسمه 
.« یگرب

هیروس هب  يرفـس  سوبوتا  اب  ات  مدرک  شهاوخ  نیـسح  زا  زور  کـی  مورب . یتراـیز  رفـس  کـی  هب  تساوخیم  ملد  تخـس  هک  دوب  یتدـم 
هتفه ود  سوبوتا  اب  هیروس  : » تفگ تشادـن  ار  راک  نیا  تصرف  تشاد و  راک  یلیخ  هک  مه  نیـسح  دوش ، ماـمت  نازرا  ناـمیارب  اـت  میورب ،

رد دمآ  مه  نامرجأتسم  مناخ  مدوب . یترایز  رفس  رکف  رد  مدوب و  هتـسشن  طایح  وت  دوب  هتفرگ  ملد  یلیخ  رـصع  زور  کی  دشکیم .» لوط 
رذـن ایب  تفگ : وا  دـعب  تشاد . یترایز  رفـس  يوزرآ  مه  وا  ًافداصت  میدرک ، تبحـص  یمک  مه  اب  دوب ، هتفرگ  شلد  مه  وا  تسـشن  مرانک 

. دنک نامبیصن  ار  هموصعم  ترضح  ترایز  دنوادخ  هک  مینک 
درک و توکـس  نیـسح  میورب . مق  ات  لقاال  دیورب  دیناوتیمن  هیروس  هک  الاح  هک  متـشاذگ  نایم  رد  نیـسح  اب  ار  عوضوم  نیا  دعب  زور  ود 

مدیـسرپ یترایز » رفـس  شیف  مه  نیا   » تفگ داد و  ناـشن  نم  هب  ار  ذـغاک  گرب  کـی  دـمآ ، هرادا  زا  نیـسح  هک  دـعب  زور  تفگن ، يزیچ 
: داد خساپ  دیاهتشون »؟ مسا  اجک  يارب  »

تبث هکم  يارب  وا  هک  مدیمهف  یتقو  هکم » يارب  : » داد خـساپ  مه  زاب  دیاهتـشون »؟ مسا  اجک  يارب  یتسار   » مدیـسرپ دـشن  مرواب  هکم » يارب  »
هتـشرف نیمآ  ماهتفرگ و  لد  زور و  نآ  بورغ  زا  و  دوب ، هتفرگ  ماهیرگ  منکب ، دیاب  راک  هچ  متـسنادیمن  یلاحـشوخ  بجعت و  زا  هدرک  مان 

.؟ متفگیم دیاب  هچ  ادخ 
. دیسر دوعوم  زور  ات  مدرک  هدامآ  ار  مزاول  سابل و  مدرکیم ، يرامش  زور  میدوب . لوا  يرس  وزج  ام  و  دش ، یشکهعرق  تشذگ ، هام  دنچ 

يدجسم هب  حبص  ادتبا  تکرح  زور  رد  میتفر . متشه  ماما  ترایز  هب  مه  بش  تفر و  ناچوق  هب  مردپ  شردام و  ندید  هب  لبق  زور  نیـسح 
یناحور ریدم و  میتفر 
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هک يراولگ »  » مانب ماج  تبرت  ياهاتـسور  لها  دوب  ینزریپ  میدرک  ادیپ  نامدوخ  يارب  هک  یتسود  نیلوا  دندرک . تبحـص  نامیارب  ناوراک 
دش لاحشوخ  یلیخ  میدش ، تسود  میدرک و  زاب  ار  تبحص  رس  وا  اب  یتقو  دیـسریم . رظن  هب  نارگن  یلیخ  دوب و  هدیدن  ار  هاگدورف  زونه 

. دشیمن ادج  ام  زا  هظحل  کی  دوشن  مگ  ات  دریگیم  ار  شردام  نماد  هک  یکدوک  دننام  وا  درک . رکشت  ادخ  زا  و 
ياهنویزیولت متخیریم  کشا  مدرک و  رکـشت  رایـسب  رایـسب  دـنوادخ  زا  مدـش ، ناجیه  راـچد  رایـسب  دـنک  زاورپ  تساوخ  اـمیپاوه  یتقو 

. مدیزرلیم ناجیه  زا  درک  تبحص  هکم  هنیدم و  ربمایپ و  هرابرد  یتقو  امیپاوه 
هب یئولبات  ناوراک ، ریدم  يربونـص ، ياقآ  جاح  میدیـسر  هنیدم  یکیدزن  هب  هک  بش  ياههمین  هک  دوب  یتقو  یکی  مناجیهرپ  ياههظحل  زا 

. میدرک هیرگ  میداتسرف و  تاولص  ناجیه  تدش  زا  نیرئاز  همه  نم و  عونمم » ملسم  ریغ  دورو  : » دوب هدش  هتشون  هک  داد  ناشن  ام 
هیلع و هللا  یلص  یبنلادجـسم  زا  تمـسق  کی  هب  مناوتب  ات  متـشگنرب  لته  هب  راهان  يارب  دوب  نامترفاسم  موس  زور  ًالامتحا  هک  مه  زور  کی 

یلاح نانچ  مدید  ار  ادخ  لوسر  بارحم  یتقو  متشاد . یبیجع  تلاح  زور  نآ  مورب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هضور  شمان  هک  هلآ 
. منکب دیاب  هچ  متسنادیمن  مدش و  جیگ  هک  داد  تسد  نم  هب 

دعب دش و  مامت  مزامن  ات  تسشن  مرانک  رد  دمآ و  برع  مناخ  کی  مدوب ، زامن  لوغشم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجـسم  رد  مه  يزور 
نم اب  هرابود  وا  هلب » : » متفگ یتسه »؟ هعیـش  : » دیـسرپ دـعب  داد و  تسد  نم  اب  وا  یناریا »  » متفگ یتسه »؟ اجک  لها   » دیـسرپ نم  زا  هراشا  اب 

لها هک  تفگ  نم  هب  هراشا  اب  وا  مدوب . لاحشوخ  یلیخ  یلیخ  دیسوب  تفرگ و  شوغآ  رد  ارم  دیسوب و  ار  شتسد  داد و  تسد 
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. دراد تسود  یلیخ  ار  اهیناریا  تسا و  هنیدم 

داد و له  تدـش  هب  ار  وا  مناخ  کی  دـناوخب ، زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربنم  يورهبور  تساوخیم  برع  رتخد  کی  مه  زور  کی 
نیا امـش  ارچ   » تفگیم هک  مدـیمهفیم  شیاههراشا  زا  نم  درک و  هیرگ  یتحاران  تدـش  زا  رتخد  نآ  دـناوخ !! زامن  تفرگ و  ار  وا  ياج 

.« مناوخب زامن  اج  نیا  مراد  تسود  مه  نم  دینکیم . ار  راک 
درکن و لوبق  وا  یلو  دناوخب  زامن  ات  مداد  وا  هب  ار  مدوخ  ياج  مدیسوب  مدرک و  لغب  ار  رتخد  نآ  مدیشک . تلاجخ  رایسب  مناخ  نیا  راک  زا 

. مدش تحاران  رایسب  مناخ  نآ  دنسپان  تشز و  رایسب  راک  نیا  زا  مه  نم  درک و  كرت  ار  اج  نآ  هیرگ  لاح  هب 
کی دندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلاۀضور  تمـسق  زا  اهمناخ  ندرک  نوریب  لوغـشم  هطرـش  رفن   25 هک 20 - رهظ  کیدزن  مه  راب  کـی 

دوب هدش  یباصع  رایسب  هک  مه  هطرش  کی  درک و  رارف  تیعمج  نایم  هب  دیسوب و  ار  ربمایپ  ربق  ياهرجنپ  راوید  دیرپ و  هظحل  کی  رد  مناخ 
. دنزب موطاب  اب  ات  درک  لابند  اهمناخ  ریاس  يالهبال  رد  ار  مناخ  نآ 

لته هک  یتقو  ًاصوصخم  دوب . راوشد  رایـسب  عیقب  ربمایپ و  مرح  زا  ندنک  لد  دوب . زیگناناجیه  یلیخ  میدرکیم  كرت  ار  هنیدـم  هک  يزور 
رد هک  یعقوم  متفریم  لاح  زا  متـشاد  هیرگ  تدـش  زا  دـناوخ  ار  هنیدـم » ظفاحادـخ   » دورـس هک  لته  همدـخ  زا  یکی  میدرکیم  كرت  ار 

. مهدب حرش  مناوتیمن  هک  دوب  هدنهد  ناکت  ردقنآ  میارب  میتفگ  کیبل  میدش و  مرحم  هرجش  دجسم 
هتسشن میاج  رس  هک  یمناخ  زا  دوبن  شیاج  رس  مفیک  مینک  تکرح  هکم  يوس  هب  ات  میدش  اهسوبوتا  راوس  هرجـش  دجـسم  رد  هک  یعقوم 

دوب
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یلیخ مدـیدن . ار  مفیک  متـشگ  فرط  نآ  فرط و  نیا  هچ  ره  متـسه . امـش  فیک  لوئـسم  نم  رگم  داد  باوج  تساـجک » مفیک   » مدیـسرپ
يور زا  ار  مفیک  ارچ  متفگ  مناخ  نآ  هب  یتقو  دوب  فیک  رد  رگید  مهم  ياـهزیچ  یلیخ  ناـمیاهکنیع و  اـهتعاس و  اریز  مدـش  تحاراـن 

ار مفیک  هک  مناخ  نیا  متفگ  دیـشاب » تکاس  دـیتسه  مرُْحم  امـش  مناـخ   » تفگ فرط  نآ  زا  رگید  مناـخ  کـی  دیاهتـشادرب ؟ یلدنـص  نیا 
. دوب هدش  لامدگل  هک  مدرک  ادیپ  رد ، ياههلپ  يور  ار  مفیک  هرخالاب  تسا . مرُْحم  مه  وا  هتسشن  میاج  هتشادرب و 

هنوگره مارحا  لاح  رد  نوچ  دنشاب  بظاوم  ناشنارسمه  اب  سامت  اب  هطبار  رد  دیاب  اهدرم  الاح  میدیسر . ارَما  لته  هب  بش  مین  کی  تعاس 
دندروخیم ولت  ولت  یگتـسخ  تدش  زا  يدادعت  میداتفا . هار  ادخ  هناخ  فرط  هب  دعب  تسا . عونمم  دشاب  تذل  بجوم  هک  یـسامت  هطبار و 

زا ات  ود  دـیزرلیم  تدـش  هب  مندـب  متـشاد  یبیجع  تلاح  نم  دـندرک . شکمک  اهناوج  هک  دروخب  نیمز  تساوخ  راب  دـنچ  درمریپ  کـی 
مه مدـیزرلیم و  رایتخا  یب  دوبن  مدوخ  تسد  یلو  دـندادیم  میرادـلد  دـندرکیم و  تبظاوم  نم  زا  میدوب  هدـش  انـشآ  مه  اب  هک  اهمناخ 

ملرتنک منک ، هدجس  متساوخ  یتقو  دش ، رتشیب  مزرل  سرت و  داتفا  ادخ  هناخ  هب  ممـشچ  ات  مدمآ  نییاپ  هک  دجـسم  ياههلپ  زا  متـسیرگیم 
مرـس يور  دهدب  ناشریخ  ادخ  هک  مناخ  ات  ود  نآ  مدید  مدمآ  مدوخ  هب  یتقو  مدـیمهفن . يزیچ  رگید  مداتفا ، نیمز  رب  مداد و  تسد  زا  ار 

ایآ هک  دیـسر  مرکف  هب  هعفد  کی  موش ، دـنلب  ات  دـنتفرگ  ار  میاهوزاب  اهنآ  متـسیرگ  مه  زاـب  دنـشاپیم ، متروص  هب  بآ  دـنراد  دنتـسه و 
داریا  » دنتفگ اهنآ  دوشیم »؟ هچ  میوضو  فیلکت  مرـسب  ملاع  كاخ  ياو  متفگ  مدز و  مرـس  هب  یتسد  ود  هن ؟ ای  تسا  هدش  لطاب  میوضو 

وضو اهنملک  بآ  نامه  اب  نم  دندرک و  هانپ  ار  مرداچ  يرفن  ود  دعب  يریگب ». وضو  یناوتیم  اج  نیمه  درادن 
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. داتسرف نم  کمک  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  دمآیم  مرس  هب  هچ  هک  دوبن  مولعم  دندوبن ، مناخ  ات  ود  نیا  رگا  متفرگ .

كرت ار  ادخ  هناخ  رگید  تعاس  ود  یکی  ات  دیاب  هک  نیا  زا  دوب  تخـس  یلیخ  میارب  میروایب  اج  هب  عادو  فاوط  میتساوخیم  هک  رخآ  زور 
زگره نم  دـش . مامت  نامترفاسم  هرخالاب  مروایب ، اج  هب  ار  ملاـمعا  متـسناوتیمن  هیرگ  یتحاراـن و  تدـش  زا  مدوب و  تحاراـن  یلیخ  مینک ،

زا ار  مفیک  هک  یمناخ  نآ  تفرگ و  ار  شیاج  داد و  له  ار  مناـخ  رتخد  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلاۀـضور  رد  هک  یمناـخ  نآ  هرطاـخ 
دای زا  دـندرک  مکمک  یلیخ  یلیخ  ادـخ  هناـخ  رد  هک  یناـبرهم  مناـخ  رفن  ود  نآ  نینچمه  تسـشن و  نم  ياـج  هب  تشادرب  یلدنـص  يور 

. مربیمن
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لاس 1382)  ) بجاو جح  مود  لصف 

هراشا
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همّدقم

؟ میهاوخیم هچ 
. درادـن زرم  دـح و  نهذ  يایند  دراد . ییایند  دوخ  يارب  هشیدـنا  نهذ و  منکیم . لاـبند  ار  هشیدـنا  يهیاـس  مسیونیمن ، همانرفـس  راـب  نیا 

. تسا شالت  رد  هشیمه  دنکیم . هنخر  نآ  رد  مارح  لالح و  ابیز ، تشز ، دب ، بوخ ،
ینعمیب و تفایرد »  » مادـک هک  نیا  صیخـشت  رادانعم . مه  یخرب  انعمیب و  یخرب  موهفماـن ، یخرب  دـنکیم . تفاـیرد »  » ار بلاـطم  یلیخ 

. دشاب لکشم  دیاش  تسا ؛ رادانعم  مادک 
ینیگنـس منامـشچ  مدـش و  هتـسخ  یلیخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلادجـسم  رد  زاـمن  اـعد و  رکذ ، تعاـس  نیدـنچ  زا  دـعب  زور ، نیلوا  رد 

یبنلادجسم ياضف  زا  هدنکم  کی  هلیسو  هب  ییوگ  نیرئاز ، ياهاعد  مامت  هک  دیسر  مرظن  هب  راب  کی  متفگیم ، رکذ  هک  نانچمه  درکیم .
یلادوگ لخاد  سپـس  دوشیم و  ردوپ  دزیریم ، بایـسآ  گنـس  يهناـهد  هب  مدـنگ  ياـههناد  دـننام  دوشیم و  عمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یموـهفم هچ  اـیؤر ، لاـیخ و  نیا  اـیآ  مدرک ، رکف  یمک  دـنزن . مرـس  هب  تـالّیخت  هنوـگ  نیا  اـت  مدرک  رایـشوه  ار  مدوـخ  یمک  ددرگیم !
رثا و مک  اوتحمیب ، ناملامعا  اهاعد و  زا  يرایـسب  بلق ، روضح  نتـشادن  میهاـفم و  كرد  مدـع  رطاـخ  هب  دـیاش  دـشاب ؟ هتـشاد  دـناوتیم 

بایسآ درد  هب  طقف  هک  دشاب  شزرایب 
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! دنادیم وا  طقف  تسا و  ملاع  ادخ  دروخب ؟ نتخیر  هلاچ  رد  ندرک و 

اج تعامج ، ماما  کیدزن  مود  فص  رد  نم  دش ، هتفگ  ناذا  دعب ، هقیقد  دنچ  مناّرپب . رـس  زا  ار  باوخ  منزب و  يرود  ات  مدش  دـنلب  میاج  زا 
. متفرگ

ولج ار  شیاـهاپ  ياهنوگ  ساوسو  رایـسب  عضو  هب  دوب ، هداتـسیا  فص  هب  نم  زا  رتولج  هک  يدرف  اولِدَـتْعاَو » : » تفگ زاـمنشیپ  هک  یعقوم 
فـص ات  دنورب  بقع  ولج و  هک  درکیم  یهن  رما و  دـندوب ، هداتـسیا  زامن  هب  شفرط  ود  رد  هک  يدارفا  هب  دربیم و  پچ  تسار و  بقع و 

فک ياهنوگ  ساوسو  تلاح  اـب  زونه  وا  دـندوب ؛ هدـش  زاـمن  لـخاد  نارازگزاـمن  زا  يرایـسب  هک  یلاـح  رد  دریگ . رارق  میقتـسم  طـخ  رد 
! دنازغلیم نیمز  يور  ار  شیاهاپ 

ياهشوگ دندوب ! زامن  لاح  رد  شفک  اب  هدیزرو  ناوج و  یماظن  رفن  دنچ  دجـسم  نوریب  يهطوحم  رد  مدش ، جراخ  دجـسم  زا  زامن  زا  دعب 
هتفرگ دوخ  هب  مه  ياهناشنم  تال  هنابآملهاج و  تلاح  دنامب ، دـندناوخیم ، زامن  هک  شفک  اب  مدرک . ناشهاگن  زامن ، نایاپ  ات  مداتـسیا و 

ارچ مدیـسرپ : یناریا  رفن  کی  زا  دییاپیم ! ار  فارطا  ناشمـشچ  مه  بترم  دـندروآ و  اجب  عیرـس  يرـسرس و  یلیخ  ار  زامن  اهنآ  دـندوب !
رد اهنآ  مدیـسرپ : دنناوخیم !! زامن  مه  وضو  نودب  هکلب  شفک  اب  اهنت  هن  دنرومأم ، اهنآ  نوچ  تفگ : دـنناوخیم ؟ زامن  شفک  اب  اهنیا 
رب یتکرح  یـسک  رگا  دـنرومأم  اهنآ  نارئاز ! متـش  برـض و  : » داد خـساپ  دـنراد ؟ ياهزاجا  نینچ  هک  دنتـسه  یمهم  تیرومأـم  هچ  لاـح 

لـصفم ثیدـح  دوخ  وت  « ؟ یتفرگ ار  تباوج  متفگ  مدوخ  هب  دـننک »! هلمح  وا  هب  دننکـشب و  ار  زامن  هلـصافالب  داد ؛ ماجنا  ناشلیم  فـالخ 
فـص رگا  دـنک ، مظنم  ار  فص  رتـشیب  هچ  ره  ّتقد  ساوسو و  اـب  هک  هدرک  شوخ  نیا  هب  ار  شلد  طـقف  یلوا  نآ  لـمجم » نیا  زا  ناوخب 

وا رظن  زا  راک  رگید  دننک ؛ بقع  ولج  ار  دوخ  رتمیلیم  هب  رتمیلیم  دننابنجب و  ار  دوخ  وا  لثم  همه  دوش و  مظنم 
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دنزاجم هک  دناهدرک  شوخلد  نیا  هب  ار  دوخ  طقف  اعد  زامن و  زا  ردلق ، يهطرش  دنچ  نیا  ای  دناهدیـسر . دوصقم  لزنم  رـس  هب  تسا و  مامت 

، تقو عرسا  رد  دنهدیم ، ماجنا  ناشقوفام  تاماقم  لیم  فالخ  یلمع  هک  ینانآ  بوکرـس  تصرف  ات  دنناوخب  زامن  شفک  اب  وضو و  نودب 
! دنشاب هتشاد 

زا مه  ردق  هچ  تسا ! زامن  عرف  تسا و  تیرومأم  ماجنا  لصا  تسا ، نیا  لصا  اهنآ  رظن  هب  دییاپیم . ار  فارطا  ناشمشچ  مه  زامن  ماگنه 
سوجم کی  رگا  اًلثم  دـنهد . ناـشن  يدوخ  هک  دـیایب  شیپ  ناـشیارب  یتصرف  دنتـشاد  تسود  مه  دـیاش  دندیـسریم ، رظن  هب  یـضار  دوخ 

دنیآ دورف  شرس  رب  باقع  دننام  دننکشب و  ار  ناشزامن  اهنآ  دنک و  رارف  دسوبب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترضح  عجضم  هعیـش ) )
. درک دنهاوخ  تیاضر  ساسحا  رتشیب  تقو  نآ  دننک ! هِدْرََول  ِهل و  ار  سوجم  نآ  و 

زا تسا  یغاب  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هدومرف  هب  هک  یبنلاۀضور  یبنلادجسم و  رد  دراد . ثحب  ياج  مه  هعیش  نآ  راک  یفرط  زا 
ندیـسوب هک  دومن  انـش  تیاـهنیب  اـت  شنارکیب  سوناـیقا  رد  درک و  زاورپ  نآ  يونعم  ياـضف  رد  تیاـهنیب  اـت  ناوتیم  تشهب » ياـهغاب 

شتـسد فک  تصـش و  تشگنا  نیب  هدرک و  هلاچم  ار  يذغاک  لامتـسد  کی  هک  یناریا  ناوج  نآ  ای  دـشاب . نآ  زا  ياهّرذ  دـیاش  عجـضم 
. دنک هدافتسا  نآ  زا  رهم  ناونع  هب  نیرومأم  مشچ  زا  رود  هنایفخم و  هدجس  عقوم  رد  ات  هداد  رارق 

ياهبترم تیعقوم و  هچ  نم ، تادابع  اعد و  هک  دـیآیم  شیپ  لاوئـس  نیا  مینکیم ، سایق  نیرئاز  مامت  هب  نامدوخ و  اب  ار  لامعا  نیا  ـالاح 
؟ دراد

يارب شیاـبیز ؟ ناـیروح  يارب  شهاـفر ؟ تاـمعن و  يارب  مهاوـخیم ؟ هچ  يارب  ار  تشهب  مهاوـخیم . ار  تشهب  نم  مهاوـخیم ؟ هچ  نم 
مالسلا مهیلع  نیموصعم  ریاس  تساوخیم ؟ هچ  مالسلا  هیلع  یلع  ایآ  شیاراوگ !؟ ياهبارش  اههویم و 
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. دشابن ریذپناکما  دیاش  ام  يارب  نآ  كرد  تسام . يهشیدنا  عاعش  زا  جراخ  دنتساوخیم  اهنآ  هچ  نآ  ًانیقی  دنتساوخیم ؟ هچ 

هک تسا  نیا  مه  رتش  کی  يهتـساوخ  موش . دـنمهرهب  نایرب  غرم  روگنا و  بیـس ، زا  مورب و  تشهب  هب  هک  تسا  نیا  ناـسنا  نم  يهتـساوخ 
الاح مدرکیم ؟ تواضق  هچ  رتش  هب  تبسن  ناسنا  ِنم  تروص  نیا  رد  هک  دروخب ، ناوارف  راخ  هنادهبنپ و  اج  نآ  رد  دورب  تشهب  رگا  ًاضرف 

. رتش يهرابرد  نم  هک  دننکیم  ار  تواضق  نآ  نم  يهرابرد  ناسانشادخ  نادّحوم و  ادخ و  نادرم  مه 
یناسفن تالیامت  ياضرا  ار ؟ امرخ  ای  ار ، ادخ  دـنهاوخیم ؟ هچ  تسا ، دـنلب  شیوس  هب  هک  ییاهتسد  همه  نیا  هک  دـنادیم  مه  دـنوادخ 

؟ قلطم لامج  هب  بُح  یهلا و  بُرق  ای  تسا و 
ناـجیه روش و  اـب  یناریا  یناـحور  کـی  ملاوئـس . هب  دـشاب  یخـساپ  تسناوتیم  مه  نآ  هک  مدوب  ییارجاـم  دـهاش  عـیقب  رد  مه  دـعب  زور 
یناحور دورب . بقع  هک  داد  رکذـت  یناحور  هب  راب  دـنچ  جِمِـس ، هطرـش  کی  دنتـسیرگیم . یباـسح  مه  نیرئاز  دـناوخیم و  هماـنترایز 

. درکن یئانتعا  هطرش  رکذتهب 
هطرـش يهنیـس  هب  هناناج  تشم  کی  تفر و  رد  هروک  زا  هراب  کی  یناحور  داد . لُـه  ار  وا  یناـحور  ياوه  لاـح و  هب  هجوت  نودـب  هطرش 

رد ار  وا  دنتـشادرب ، ار  شاهمامع  ابع و  دندیـشک ، رانک  ار  یناـحور  عیرـس  نیرئاز  داد ! تسد  زا  ار  شلرتنک  هطرـش  هک  يروط  هب  دـیبوک ؛
ریگتسد ار  یناحور  هک  دندرک  شالت  رایسب  شناراکمه  زا  رفن  ود  قافتا  هب  ینابصع  جوجل و  يهطرـش  دندرک . یفخم  تیعمج  هوبنا  نایم 

. داد تاجن  هکرعم  زا  ار  یناحور  نیرئاز ، ریبدت  هناتخبشوخ  هک  دننک 
رومأم هقالع  نیا  یلو  دندادیم ، ماجنا  ار  ناشهفیظو  هقالع  اب  ود  ره  یناحور ، مه  هطرش و  مه  دیاش  ملاوئس . هب  رگید  یخساپ  مه  نیا  هلب 

هطرش و 
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! دیشکیمن دروخ  دز و  هب  راک  هک  دوب  قح  برق  رطاخ  هب  رگا  هراّما ؟ سفن  ياضرا  ای  قح و  برق  تهج  رد  دوب ؟ عون  مادک  زا  يدوعس 

اههتشرف تقاط  ربص و 

هچ دش ، دنلب  حبـص  ناذا  يادـص  مدـناوخ . بش  زامن  حبـص ، ناذا  هب  تعاس  مین  مدروآ و  اج  هب  اضق  زامن  متفر . دجـسم  هب  بش  ياههمین 
رایـسب یلو  مدـناوخ ، مدوـب ، هدیـسر  فارعا  هروـس  هب  متفرگ ، تسد  نآرق  دـعب  مدـناوخ و  حبـص  زاـمن  شخبتذـل ، ردـق  هچ  هوکـشاب و 

ياهتفگ و هچ  وت  تسا ؟ هلـصاف  ردـق  هچ  منکیم ، كرد  هچ  نآ  ات  ياهتفگ  هچ  نآ  زا  ایادـخ ! نآرق . تایآ  زا  لـجخ  لـجخ ، نیگمرش و 
. مراد مرش  مه  ندرک  رکف  زا  یتح  ممهفیم !؟ هچ  نم 

. لحاسیب نآرق  سونایقا  کچوک و  رایسب  رکف  یتشک  گرزب . سب  ادخ  نآرق  تسا و  ناوتان  زیچان و  دودحم و  مرکف 
زا رترقحم  هشیدنا  رکف و  هک  سوسفا  یلو  منز . گنچ  نآ  هب  مبایب و  يزیچ  هشیدنا ، رقحم  دودـحم و  يایند  رد  ات  متـسب  یتاظحل  ار  نآرق 
اهر ار  مدوخ  مدربیم و  هانپ  هیرگ  هب  مدـشیم ، هراـچیب  نوبز و  نینچ  یتقو  لـبق  تاـعفد  دـهد . مهاـنپ  شیاـیاوز  رد  دـناوتب  هک  تسا  نآ 

. ماهداد تسد  زا  مه  ار  نآ  الاح  یلو  متخاسیم .
هرخـسم دـندیدنخیم ، دـندزیم ، لاب  لاب  دـنتفریم . نییاپ  ـالاب و  هک  مدـید  یحابـشا  نامـسآ  رد  هراـچیب . هدنمرـش و  متفر ، ورف  دوخ  رد 

: دنتفگیم رگیدمه  هب  دندروخیم و  سوسفا  دندادیم ، ناکت  رس  بجعت  زا  دندرکیم ،
نیا رب  یهلا  رون  زا  یجاوما  هچ  دنهدیم ! خساپ  هچ  اهنآ  الاح  میدروآ و  هچ  اهناسنا  نیا  يارب  ادـخ  فرط  زا  ام  شیپ  لاس  دینیبب 1400 

، ددرگیم رب  شرع  هب  دوشیم و  هدناوخ  تایآ  نامه  هک  کنیا  دیرابیم و  ناکم 
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. دندروخیم سوسفا  دندیدنخیم و  اهدتس  داد و  نیا  هب  اههتشرف  دراد !؟ یگنر  رون و  هچ 

، دوب هدجـس  هیآ  مدیـسر ، رخآ  هیآ  هب  مداد ؛ همادا  ار  ندناوخ  زجع . زاربا  رافغتـسا و  هبوت ، طقف  تسا ؟ هتخاس  نم  زا  يراک  هچ  منک ؟ هچ 
اهامش هک  ییوگ  : » متفگ اههتـشرف  هب  تسا . تمینغ  مه  رکف  كدنا  نیمه  دشاب ؛ هچ  ره  مدرک ، رکف  زاب  مدنام ، هدجـس  رد  مدرک . هدجس 
نیمه هب  دـنوادخ  دـینیبب ، دـنزجاع ، نآ  كرد  زا  ناگتـشرف  نایمدآ و  هک  تسا  يدـح  رد  ادـخ  تمحر  دیـسانشیمن . بوخ  ار  ادـخ  مه 

هک دیاش  دیـشاب ، شوماخ  دینک و  شوگ  دوش ؛ هدناوخ  نآرق  نوچ  : » دومرف دنوادخ  دیناوخب ؛ ار  رتالاب  يهیآ  کی  تسا ، عناق  مه  هدـجس 
.« دنک تمحر  ار  امش 

، نآرق هب  نداد  شوگ  يهناهب  هب  یتح  دنک ؛ تمحر  ار  شاهدنب  ات  تسا  هناهب  لابند  دنوادخ  دریذپیم . مه  ار  ام  كدنا  نیمه  دنوادخ  هلب 
دیدوب و نآرق  تایآ  یهلا و  ياهمایپ  لماح  هک  امش  دیراد ! یتقاط  ربص و  بجع  متفگ : اههتشرف  هب  شاهدنب . نتفر  هدجس  يهناهب  هب  یتح 
میاهداد و رارق  هچیزاب  ار  نآ  طـقف  ناـکدوک  نوچ  اـی  مینکیمن و  كرد  ار  كاـنبات  ياـهرهوگ  نیا  ردـق  اـهناسنا  اـم  دـینیبیم  هک  اـمش 

. دیروآیم تقاط  هنوگچ  هدرک ؛ عناق  ام  كدنا  نیمه  هب  ار  دوخ  مه  دنوادخ 

اهتفایرد

زاغآ ار  رگید  يزور  وت .» مان  هب  كالفا  کُلم و  دـنکیم  حبـص  وت و  ماـن  هب  منکیم  حبـص  تسین . وت  يارب  یکیرـش  هک  ینآ  وت  ایادـخ ! »
رکذ و زامن ، لوغـشم  یتعاـس   3 - 4 مدـناسر . هفـص  باحـصا  يوکـس  هب  ار  مدوخ  مدرک ، زاغآ  شناـمرف  هب  شماـن و  هب  ار  حبـص  مدرک ،

یتاظحل رد  مدش . نآرق  ندناوخ 
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. دیسریمن شاک  هک  دیسر  مرظن  هب  ياهنحص  مدرکیم ، باوخ  یگتسخ و  ساسحا  ًادیدش  هک 

مرکا ربمایپ  عجضم  هب  هک  یتاظحل  نامه  رد  هدب ! متاجن  اههشیدنا  نیا  زا  ایادخ  دیسر !؟ مرظن  هب  هنحـص  نیا  ارچ  هایـس ! میور  لال و  منابز 
رانک رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دیـسر  مرظن  هب  ناهگان  مدیـشیدنایم ؛ نآ  نورد  هب  مدوب و  هدـش  هریخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

لیامح و جات و  اب  ناطلس  کی  هرهچ  زا  سکع  باق  کی  عجضم  راوید  يالاب  رد  تسا و  هدجس  لاح  رد  دُّجهت  يوکـس  يور  عجـضم و 
راوید زا  دنتشاذگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كرابم  تشپ  يور  اپ  یبرع  نابور  سابل و  اب  رفن  ای 3  هک 2  دوب  یناطلس  ياهقرب  قرز و 

! دنریگب رارق  سکع  ياج  رد  دنناسرب و  ولبات  هب  ار  دوخ  ات  دنتفر  الاب  دنتفرگ و  عجضم 
؟ تشاد ینعم  هچ  نیا  ایادخ ! هَّللارفغتسا ! داد ، تسد  نم  هب  یکوش  هراب  کی 

مه هفص  باحصا  يوکس  ناقاتـشم  رگید  هب  یتصرف  ات  مدرک  ضوع  ار  میاج  میایب . رد  نآ  نورد  عجـضم و  هشیدنا  رکف و  زا  مدرک  یعس 
. مشاب هداد 

هک مدوب  یعضو  هچ  رد  منادیمن  مدرک . رکف  ناشیاههتساوخ  اهاوجن و  اهاعد ، هب  مرح و  تیعمج  لک  هب  راب  نیا  دجـسم ، زا  ياهشوگ  رد 
. تسا دنلب  نامسآ  يوس  هب  رون  زا  ياهراّوف  مرح  لخاد  زا  مدید  رگید ! ياهرظنم  زاب 

نیا رانک  رد  هک  يدارفا  دیـسر ، مرظن  هب  تفریم . ملاع  طاقن  یـصقا  هب  نآ  راونا  دـمآیم و  رد  روپیـش  تروص  هب  الاب  نآ  رد  رون  يهراّوف 
بیهن مدوخ  هب  زاب  تسا ! ملاع  زا  رگید  ياهشوگ  رد  هک  يدرف  نآ  ات  دنرادروخرب  يرتمک  رون  زا  نانآ  زا  يدادعت  اسب  هچ  دنتـسه ؛ هراوف 

؟ ینک رکف  بترم  هک  دراد  ینعم  هچ  دسریم ، تنهذ  هب  تارّوصت  هنوگ  نیا  هک  وت  هدماین ! وت  هب  ندرک  رکف  هک  مدز 
. گرزب فورظم  تسا و  کچوک  فرظ  يرادن . تیفرظ  وت  هک  ورب  ریگب و  ار  تهار  ناوخب و  ینآرق  ناوخب ، يزامن  وش ، دنلب 
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رارکت راب  رازه  مدرک ، عورـش  ار  دـحاو » ای   » رکذ مدوب ، هداد  هیکت  ینوتـس  هب  تولخ  ییاج  رد  هک  یلاـح  رد  متفرگ ، تسد  رد  ار  حـیبست 

مه زاب  متفگ ؛ متفگ و  نیمحارلا .» محرا  ای   » رکذ و  هَّللارفغتـسا »  » رکذ متفگ ، يرگید  ياهرکذ  مدرک ، زارد  شیوس  هب  اـّنمت  تسد  مدرک ،
يوس هب  دـیخرچیم ، دوخ  رود  دابدرگ  لثم  هک  یلاح  رد  رون  زا  یناشفشتآ  تفاکـش ؛ نیمز  هوکـشاب ! هچ  ابیز و  هچ  ياهراّوف ! هاـگان  هب 

رون زا  راّود  یتخرد  تروص  هب  تفر و  نامسآ  يوس  هب  دروخ و  چیپ  یلـصا  روحم  رود  رون ، زا  هتـشر  تیاهنیب  ییوگ  دش ! دنلب  نامـسآ 
. هوکـشاب ابیز و  دـمآ ! دوجو  هب  ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  يهلمج  دـش و  داجیا  ییاهیگتـسجرب  تخرد ، میخـض  يهنت  رب  مدـید ؛ ناهگان  و  دـمآرد !

ُهَّللا يهلمج  هک  دمآ  دوجو  هب  ییاهیگتسجرب  شاهقاس  يور  هک  دش  ادج  تخرد  زا  هخاش ، تروص  هب  رون ، زا  ییاههتـشر  دعب ، ياهظحل 
رون زا  هتـشر  تیاهنیب  مه  دیاش  اهدص و  هب  مه  هخاش  ره  و  َْدلُوی ! َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  رگید ؛ ياهخاش  رد  شور  نیمه  هب  دش و  رادـیدپ  ُدَـمَّصلا 
مدش تسمرـس  مدرک و  قشع  نانچ  هنحـص  نیا  زا  دنتفر . شیپ  یهانتیال  ياضف  رد  دندروآ و  دوجو  هب  يراکذا  مادک  ره  دندش و  میـسقت 

هـشیدنا رکف و  تسا ؛ یفاک  رگید  مدرک . کشخ  ار  متروص  یناشیپ و  هیفچ  اب  دوب . هدش  قرع  سیخ  مندـب  مشکب . دایرف  متـساوخیم  هک 
. منک رثا  مک  رگید  يهشیدنا  اب  ار  ایؤر  هشیدنا و  نیا  يهئشن  توالح و  هک  تسا  فیح  تسا ؛ یفاک 

بوچ زا  رتمک 

اب دیاش  مدرکیم  رکف  مدوب ، هدروخن  يزیچ  لبق  بش  زا  تفریم ، جـیگ  مرـس  مداد . هیکت  ینوتـس  هب  ياهظحل  دـنچ  مدـش ، دـنلب  میاج  زا 
هب هیکت  لاح  رد  یتاظحل  دریگ . رارق  دنوادخ  لوبق  دروم  اهاعد  رتهب  هنسرگ  مکش 
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لب هبوت ؛ نوتـس  هن  راـب  نیا  نوتـس . ياـپ  رد  هبوت  يارب  تسا  یبوـخ  ناـمز  هک  دیـسر  مرظن  هب  منک ؟ هچ  هک  مدرک  رکف  مداتـسیا و  نوـتس 

يهزاورد هک  ینوتس  تخاسیم . ماهدنمرـش  تخـس  شدای  مه  هشیمه  متـشذگ و  شرانک  زا  انتعایب  متخانـشن و  لوا  تبون  رد  هک  ینوتس 
هب یکیرات  لهج و  زا  اهناسنا  باترپ  يوکس  هک  ینوتس  دندش . لخاد  ادخ  نید  هب  نآ  رانک  زا  جوف  جوف  مدرم  هک  ینوتـس  تسا . تشهب 

تمدـخ برع  فلتخم  لیابق  زا  هتـسد  هورگ و  درف ، اهدـص  اههد و  هک  دوب  دوفو  نوتـس  ياپ  رد  دوفو .»  » نوتـس دوب . ییانـشور  تداعس و 
تسیابیم ادخ  لوسر  و  ياهلیبق ؛ یموق و  تابصعت  ّتیلهاج و  دیاقع  زا  لامالام  ياهنیـس  اب  کی  ره  دندیـسر . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

« هبابلوبا  » کی هبوت  نوتـس  ياپ  رد  رگا  دیامن . نانآ  هنابـصعتم  لطاب و  دیاقع  نیزگیاج  ار  مالـسا  ماکحا  دهد و  خـساپ  نانآ  کت  کت  هب 
يور مالـسا  شوغآ  هب  دـندرک و  هبوت  دوخ  دولآكرـش  دـیاقع  زا  اـهناسنا  جوف  جوف  نآرق  تاـیآ  هب  اـنب  نوتـس  نیا  ياـپ  رد  درک ؛ هبوت 

. دندروآ
. متشادن كرد  ناوت  هدیاف ! هچ  یلو  مدناسر ؛ نوتس  ياپ  هب  ار  مدوخ 

رگا سپ  تسا ؛ هاتوک  هشیدـنا  روعـش و  يهریاد  عاعـش  نوچ  هک  مدوب  هدرک  عناق  ار  مدوخ  اهراب  منکب . راک  هچ  میوگب و  هچ  متـسنادیمن 
هچ هناّنح »  » نوتس مرتمک ؟ مه  بوچ  کی  زا  نم  رگم  دشابن ؛ تسرد  مه  هدیقع  نیا  دیاش  یلو  تسین . یهانگ  نم  رب  تسا ، كدنا  مکرد 

نیا ناسنا  ِنم  یلو  تخورفارب ؟ ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  رون  هنوگ  هچ  دیلان ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يرود  زا  هنوگ 
: هتفگ انالوم  رگا  تسا . هدشن  هراّما  سفن  ریـسا  هدرکن و  هانگ  تخرد  نآ  هک  دشاب  نیا  شلیلد  کی  مه  دیاش  ساسحامک ؟ مکُد و  هنوگ 

نکمم اسب  هچ  هک  مرتمک  بوچ  زا  اهنت  هن  راکتیـصعم  ِنم  هنرگو  هدوب  شدوخ  هب  باطخ  وش ،» هناّنح  وش ، هناّنح  یتسین ، یبوچ  رتمک ز  »
تاقالم زور  رد  هک  مشاب  ییاهنآ  زا  تسا 
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نیرتهدننک محر  ای  وت ، تمحر  هب  مراودیما  اهنیا  مامت  اب  ایادخ ! مدنامیم .» یکاخ  يهبترم  رد  مدوب و  كاخ  شاک  : » هک دـننکیم  وزرآ 

! ناگدننکمحر

قشع رهش  يا  دوردب 

. قشع رهش  يا  ياهناسفا ، برثی  يا  هنیدم ، يا  نابرهم ، نابزیم  يا  ربمایپ ، رهش  يا  دوردب 
. ناگتشرف يهنایشآ  يا  عیقب ، يا  یمیدق ، ياههلحم  يا  اهناتسلخن ، يا  هنیدم ، ياههچوک  يا  دوردب 

. یلع راْیبا  يا  هرجش ، دجسم  يا  فارطا ، ياههوک  يا  هنیدم ، نامسآ  يا  دوردب 
! دوردب دوردب ،

رهش نیا  ياهزمر  زار و  رحب  رد  دننک و  ییارسلزغ  ات  دنتشادیم  مه  ینالوط  يرمع  شاک  دندوب و  ارسلزغ  رعاش و  نارئاز ؛ يهمه  شاک 
زا هشیدنا  دوشن ؟ قرغ  دوخو  دنک  فیـصوت  هاچ  نورد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رمع  زا  ياهظحل  دناوتیم  رعاش  مادک  دندروخیم . هطوغ 

. تسا زجاع  نتشون  زا  ملق  ندیشیدنا و 
دنزیم گنلک  هاچ  رعق  رد  هک  قوشعم  رد  یناف  قشاع  رثوک ، یقاس  ملع ، رهش  باب  نادهاز ، دهاز  نافراع ، فراع  زا  دناوتیم  یـسک  هچ 

. نایب زا  زجاع  نابز  تسا و  نتشون  زا  هدنمرش  ملق  دیوگب ؟ يزیچ  نادنمزاین ؛ نایاونیب و  يارب 
عقوم طقف  هک  مدرک  نایب  یتالمج  اهفرح و  مدش و  مرحم  هرجـش  دجـسم  رد  یکـسرتم  نوچ  مدرک و  كرت  ار  هنیدـم  یکـسورع  نوچ 

رب متسناوت  لوا و  راب  تدش  هب  هن  مدش ؛ ناجیه  سرت و  راچد  مه  زاب  کیبل ، نتفگ 
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. موش طلسم  دوخ 

یتقو دوبن . ساسحا  فراعت و  ياج  نوچ  مدروآ ؛ اجب  یعمج  ساوح  رثکادـح  ساسحا و  لقادـح  اب  ار  عتمت  هرمع  کسانم  مامت  ماجنارس 
هدرشف مه  رد  نانچ  درم  نز و  مداتسیا . رهظ  زامن  هب  هلصافالب  مدروآ و  ياجب  ار  ادخ  رکش  تفرگ ، ماجنا  دوب ، ریصقت »  » هک لمع  نیرخآ 

یگدرشف همه  نآ  رطاخ  هب  نم  هک  دنچ  ره  دندرکیم . يردارب  رهاوخ و  ساسحا  رگیدمه  هب  تبـسن  نیرئاز  همه  هک  دندروآ  ياجب  زامن 
رد نانچ  دیسرن و  ناشرکف  هب  مرحمان  مرحم و  يهلئسم  یتح  هک  نانآ  لاح  هب  مدروخ  هطبغ  یلو  مدرک ، هداعا  ار  مزامن  مرحمان  درم  نز و 

. دنتشاذگن یقاب  شیاههسوسو  ناطیش و  يارب  ییاج  هک  دندوب  قرغ  زامن  تدابع و 

رارسا يهراوهاگ 

40 یلاخ ! وت  چوپ و  ماهدش ، رْحِـس  گنم ، جـیگ و  توهبم ، تام و  ماهتـسشن ، ياهشوگرد  تسا ، هتـشذگ  هّجحیذ  مهن  رهظ  زاتعاسکی 
هچ ره  دوش و  لـطاب  ملاـمعا  ماـمت  مورب و  رتفرط  نآ  زرم  زا  رتم  کـی  تسا  یفاـک  طـقف  تسا . تاـفرع  يارحـص  زرم  رتفرط  نآ  رتـم 

؟ ارچ ددرگ ! هبنپ  ماهتشر 
! نیمه طقف  تسا . تافرع  يارحص  تساجک ؟ اج  نیا  تسا . نیا  روتسد  منادیمن !

ییاهزیچ نارعاش و ...  ناظعاو ، ناتـسد ، هب  ملق  تساههتفگ . زا  رتشیب  ارحـص  نیا  ياههتفگان  دـناهتفگ . اهزیچ  یلیخ  ارحـص  نیا  هب  عجار 
. میلـست توکـس و  طقف  تساهتخاسنم ؟ زايراک  هچ  دنام . دـهاوخ  یقاب  رایـسب  تسا و  رایـسب  اههتفگان  یلو  تفگ . دـنهاوخ  دـناهتفگ و 

توکس رد  ًارهاظ  مه  ینامیس  يهکولب  ماهتسشن ، ارحص  زرم  یکیدزن  رد  ینامیس  يهکولب  کی  يور 
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184 ص :
. مراذـگن نوریب  زرم  زا  اـپ  هک  متـسه  بظاوـم  طـقف  ماهتـسشن ، منورد ، ياـغوغ  زا  مـه  وا  مدوـب و  ربـخیب  شنورد  ياـغوغ  زا  یلو  دوـب ،

؟ ارچ منادیمن 
. دناهدش باوخ  رد  دناهتفگ و  ياهناسف  مه  ناینیشیپ  دننادیمن ، مه  نارگید 

هکلب نورب . دندربن  هر  هناخ ، رارـسا  نیا  زا  مه  اهگرزب  نآ  چیه ، هک  نم  یهلا ، رارـسا  يهراوهگ  تساهزار و  نیمزرـس  اج  نیا  هک  یتقو 
. موش مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  نماد  هب  تسد  منک و  توکس  نانچمه  تسا  رتهب  سپ  دندش . باوخ  رد  دنتفگ و  ياهناسف  طقف 

هک ییادخ  تسا  هزنم  ششرع . تساهنامسآ  رد  هک  ییادخ  تسا  هزنم  : » مدناوخ مدمآ و  میاج  رس  متشادرب و  یباتک  متـشگرب ، رداچ  هب 
تـسا هزنم  وا . هار  تسایرد  رد  هک  ییادـخ  تسا  هزنم  وا . ياـضق  مکح و  تساـهربق  رد  هک  ییادـخ  تسا  هزنم  شمکح . تسا  نیمز  رد 

 ...« هک ییادخ 
نیا تسا . هزادنا  نیمه  تیفرظ  تسا . ردق  نیمه  اهام  رکف  درک ؟ دوشیم  هچ  یلو  تسا ؛ کچوک  ادـخ  يارب  مه  تافـص  نیا  هک  ییوگ 

تسا هزنم  : » هتفگ ام  نابز  هب  مه  نآ  هتفگ ، شدوخ  هرابرد  مه  دنوادخ  دوخ  هک  رخآ  هلمج  دناهتفگ و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ار  اهاعد 
.« تسا رتگرزب  ادخ  ادخ و  زج  يدوبعم  تسین  تسادخ و  يارب  شیاتس  ادخ و 

زا رتگرزب  ادـخ  تسا ، هشیدـنا  زا  رتگرزب  ادـخ  دـسریم . هشیدـنا  هب  هک  تسا  يزیچ  ره  زا  رتگرزب  ادـخ  تسا . رتگرزب  ادـخ  هـلب ،
. کچوک شیارب  مه  مظعا » ربکا و   » و نیرت »  » و رت »  » تافص تسا و  هملک  زا  رتگرزب  ادخ  تساههشیدنا ، يهمه 

يرغص رشحم 

. دش هتفگ  برغم  ناذا  داتفا . هار  ییاغوغ  هرابکی  رهظ ، زا  دعب  تعاس 7 
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185 ص :
. مارحلارعشم يوس  هب  تکرح  دننک ؛ تکرح  دیاب  رئاز  نویلیم  الاح 2 

«. ددم هَّللا  ای   » میتشادرب و دوب ، ییولیک  دودح 10  كاس  کی  هک  ار  ناملیدنبوراب 
تکرح هک  ياهظحل  ات  دش  هدز  تراتسا  سوبوتا  هک  ياهظحل  زا  دیشک و  لوط  تعاس  کی  دوب ؛ رتم  دودح 120  هک  سوبوتا  ات  رداچ  زا 

. داتفا هار  رهظ  زا  دعب   9 تعاس 15 : هرخالاب ؛ دیشک و  لوط  عبر  تعاس و  کی  درک ،
ناذا زا  لبق  ینعی  عقوم ، هب  ام  ًانیقی  دـندش ، نارگن  همه  هدومیپن ! رتشیب  رتمولیک   2 سوبوتا 5 / هک  دش  هتفگ  دعب ، هقیقد  یـس  تعاس و  جنپ 

مه ار  يهمین  هـب  زوـنه  اـم  هـک  دـشاب  رتـمولیک  دودـح 7  يزیچ  دـیاب  مارحلارعـشم  اـت  تاـفرع  زا  دیـسر . میهاوخن  مارحلارعـشم  هب  حـبص 
کمشچ دشکیم و  ریژآ  هک  تسا  تعاس  مین  زا  رتشیب  ام  زا  رتولج  رتم  دص  سیلپ  نیشام  تسین . هتخاس  یسک  زا  مه  يراک  میاهدیـسرن .

عقوم هب  ار  ام  سوبوتا  نیا  رگا  : » تفگ دش و  دنلب  سوبوتا ، یناحور  يدیس ، ياقآ  جاح  ماجنارـس  و  هتفرن ! ولج  مه  رتم  کی  یلو  دنزیم ؛
. تفرگ رد  ياهمهمه  دوشیم ؟ هچ  ام  فیلکت  دناسرن ، رعشم  هب 

، دوب راک  هزات  یلو  نابرهم  بدؤم و  یناوج  هک  سوبوتا  تسرپرـس  ناوراک و  ریدـم  ردارب  يربونـص  ياقآ  میورب . هدایپ  دـنتفگ : يدادـعت 
رما و اههیصوت و  اهفرح ، اهثحب ، زونه  نارگن . برطضم و  همه  دندش . هدایپ  رفن  دودح 30  ماجنارس  دریگب ! یمیمصت  هچ  تسنادیمن 
اب متخادنا ، مشود  يور  ار  مکاس  مه  نم  دیـشاپ . مه  زا  هورگ  لوا ، مدق  دـص  نامه  رد  دـنتفر و  ياهدـع  هک  دوب  هدیـسرن  هجیتن  هب  اهیهن 

. مداتفا هار  ضیرم ، هتسخ و  مارحا ، سابل 
. مشاب هتشادن  ار  وضو  دیدجت  نتفر و  ییوشتسد  لکشم  ات  مدوب ؛ هدروخن  يزیچ  ًابیرقت  هک  دوب  تعاس  دودح 20 

يراکمه و لوق  رگیدمه  هب  همه  سوبوتا  زا  ندش  هدایپ  عقوم  هک  نآ  اب 

يرغص www.Ghaemiyeh.comرشحم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 194 

http://www.ghaemiyeh.com


186 ص :
دوبن مولعم  هیقب  دـندوب و  نم  هارمه  رفن  ات 12  دودح 10  رفن ، زا 30  تکرح ، زا  دـعب  هقیقد  یلو 20  دندوب ، هداد  ار  رگیدـکی  زا  تبظاوم 

. شیوخ رکف  هب  سک  ره  دوب ، يرغص  رشحم  رعشم ، هب  تافرع  هار  هدمآ ! ناشرس  رب  هچ  هک 
نانچمه دوب . ینابصع  تحاران و  دناسر . ام  هب  ار  دوخ  تشاد ، تسد  رد  ار  ناوراکمچرپ  هکیلاح  رد  رستشپ ، زا  سوبوتا  لوئـسمهاگان 

امش دنتـسه و  سوبوتا  يوت  رفن   10 طقف 12 - دـیدش ؟ قرفتم  ارچ  دـیدرک ؟ هک  دوب  يراـک  هچ  نیا  رخآ  : » تفگ دزیم ، سفن  سفن  هک 
نیا دیتشادن  قح  امـش  مزیرب ؟ مرـس  رب  یکاخ  هچ  الاح  دـناهدش ! مگ  اهنآ  دنتـسه !؟ اجک  هیقب  سپ  دـیتسین ، رتشیب  رفن   10 هک 12 - مه 
ادیپ ار  هدش  مگ  دارفا  ات  دینک  کمک  مه  اهامش  مدرگب و  اهسوبوتا  يالهبال  نم  ات  دینامب  اج  نیمه  مه  الاح  دیتفیب ! هار  دوخ  ِرس  يروط 

.« مینک
ثحب ًاددجم  دنتـسویپ . ام  هب  درک و  ادیپ  ار  رفن  يربونص 4  ياقآ  دعب  هقیقد  دودح 40  دندش . فقوتم  دارفا  ماجنارـس  تفرگ و  رد  ثحب 

هک درکیم  رارصا  مه  سوبوتا  لوئسم  دیسر ! میهاوخن  مارحلارعـشم  هب  عقوم  هب  ام  دیـسر و  دهاوخن  ام  سوبوتا  دنتفگ : دارفا  تفرگ و  رد 
هک هدـب  هزاجا  هدیـسرن ! نیـشام  زونه  میاهداتـسیا و  اپ  رـس  هک  تسا  تعاس  کـی  : » متفگ مدیـشک و  يراـنک  هب  ار  ناـشیا  مینکن . تکرح 

.« هدنامن یقاب  ام  يارب  ینادنچ  تصرف  اریز  تفر ، دنهاوخ  هزاجا  نودب  دارفا  تروص  نیا  ریغ  رد  میورب ،
تـسد رد  ار  مچرپ  تشگرب . درک و  سوبوتا  راوس  ار  هدـنام  اـج  دارفا  تشگرب و  سوبوتا  فرط  هب  ًاعیرـس  تساوـخ و  تصرف  عـبر  کـی 

ییاج رد  میدیـسر . دصقم  هب  دنوادخ ، يهنارکـش  هب  ناذا ، زا  لبق  حبـص و   5 تعاس 30 : ماجنارـس  میداتفا و  هار  وا  لابند  هب  اـم  تفرگ و 
طخ هب  هزات  دارفا  ات  دادیم  ناکت  بترم  تفرگ و  تسد  رد  ار  مچرپ  دارفا  زا  یکی  میدرک . فقوت 
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187 ص :
. فیحن رئاز و  یناحور  یمشاه ، ياقآجاح  هلمج  زا  دندیسر ، دارفا  مکمک  دزاس . هجوتم  ار  هدیسر 

، هرهلد شالت و  همه  نآ  زا  دعب  هاگحبص ! نآ  رد  رعشم ! يارحص  رد  ربکاهَّللا »  » گناب دش ، حبص  ناذا  مدروآ . ياجب  تیحت  رکـش و  زامن 
، اههّرد اههوک ، اهگنـس ، ییوگ  منک . فیـصوت  مناوتب  هک  دوب  نآ  زا  رتشخبحور  رتریذـپلد و  یگنـشت ! یگنـسرگ و  تعاس  زا 20  دعب 

«. ربکاهَّللا : » دندزیم دایرف  زیچ  همه  نیمز و  نامسآ ، اههراتس ،
! ماهنشت هک  مدرک  شومارف  ماهنسرگ ! هک  مدرک  شومارف  ماهدیباوخن ! اًلـصا  ار  هتـشذگ  بش  هک  مدرک  شومارف  مرامیب ! هک  مدرک  شومارف 

. هتخابلد هتفشآ و  فعش ، روش و  رد  قرغ  درک ! متسمرس  درک ! مباریس  ناذا  گناب 
رد لاعتم  دنوادخ  نامرف  هب  : » تفگ دنلب  يادص  اب  دعب  مارحلارعـشم . رد  فوقو  ّتین  دننک ، ّتین  هک  درک  مالعا  دارفا  هب  سوبوتا ، یناحور 

تماما هب  ار  حبـص  زامن  دعب  میدرک . رارکت  دنلب  يادص  اب  ام  و  هَّللا » یلا  ۀبرق  عتمت  جـح  لامعا  ماجنا  يارب  زا  منکیم  فوقو  مارحلارعـشم 
. رتشیب مه  یلیخ  تشاد و  ار  رفس  تامحز  مامت  شزرا  زامن  نیمه  ناذا و  نیمه  تشاد ! ياهبذج  هچ  هک  ياو  میدروآ . ياج  هب  ناشیا 

گنس هب  یگنس 

انم و يوس  هب  تکرح  هدرک ! باطخ  جاح »  » ار وا  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  یـسک  میهاربا ، جاح  نیمزرـس  يوس  هب  تکرح  میدرک ؛ تکرح 
ياـهرداچ ماجنارـس  تیعمج و  بالیـس  رد  تکرح  مین  تعاـس و  کـی  ددـم » هَّللا   » اـب مه  زاـب  متخادـنا و  شود  هب  ار  كاـس  هاـگنابرق !

! انم نیمزرس  رد  هتشارفارب 
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188 ص :
زا زونه  شالت  رپ  ناوج و  رتکد  ضیرم و  هدروخلاس و  دارفا  زا  يدادـعت  هک  دـش  لصاح  عالطا  تسا . ناـبرق  دـیع  زور  حبـص  تعاس 10 

؟ دوشیم هچ  ناشفیلکت  یعرش  رظن  زا  متسنادیمن  هک  دندوب ، هدیسرن  مه  رعشم  هب  عقوم  هب  اهنآ  دناهدشن ! جراخ  رعشم 
. میدرک تکرح  یعمج ، هتسد  هبقع ، هرمج  فرط  هب  تعاس 11 

ماحدزا رد  رفن  هک 250  هتفگ  رابخا  رد  ناریا  يامیـس  ادص و  هک  دنتفگیم  ناریا ، رد  ناشماوقا  لوق  زا  دنتـشاد  هارمه  نفلت  هک  اهیـضعب 
تساوخیم مدرم  زا  نابز  دنچ  هب  وگدنلب  اب  سیلپ  دوب ! اغوغ  ًاعقاو  میدیسر ؛ اههرمج  یکیدزن  هب  یتقو  دناهدش ! هتـشک  هبقع  هرمج  لامعا 

نآ هب  دیرابیم ، مه  گنس  نامـسآ  زا  رگا  هک  دندوب  یگتفـشآ  ناجیه و  راچد  نانچ  مدرم  اونـش ؟ شوگ  وک  اهتنم ، دننک . ربص  یمک  هک 
. دندرکیمن هجوت 

متشادرب هسیک  زا  گنس  ددع   9 متشاذگ . یباق  رد  متشادرب و  مشچ  زا  ار  مکنیع  مدرک ، زادنارو  یمک  مداتسیا ، هبقع  هرمج  يرتم  دص  رد 
رد ندـش  قرغ  لاح  رد  ناسنا  نوچ  یقیاقد  مدز . تیعمج  بالیـس  هب  ار  مدوخ  متفگ و  هَّللایلع  تلکوت  منزب . ناطیـش  هب  ار  نآ  يات  ات 7 
اطخ هب  مه  یکی  درک و  تباصا  ددـع  هرخالاب 7  مود و  گنـس  لوا ، گنـس  متفای ! دوخ  يرتم   4 رد 3 - ار  هرمج  هاگان  هک  مدوب  بـالیس 

. دنام متسد  مه  گنس  کی  تفر و 
هچ دیسرپ : نم  زا  هک  دوب  ناوراک  نویناحور  زا  یکی  یمئاق  ياقآ  دید  ارم  هک  یسک  نیلوا  رورسم . لاحشوخ و  حتاف ، کی  لثم  متشگرب ،

؟ يدرک
 ...« منورد ناطیش  یلو  مدز ، گنس  هب  یگنس  : » متفگ ماجنارس  و  مهدب ؟ یخساپ  هچ  هک  مدرک  ثکم  یمک 

مدرک و لماک  ار  هلمج  درک . هاگن  نم  هب  جاو  جاه و  ناـشیا  دـنلب ! يادـص  اـب  قیمع و  یلیخ  متـسیرگ ! ياـهياه  مدـش و  رجفنم  ناـهگان 
یگنس طقف  : » متفگ
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189 ص :
.« دنکیم تکمک  تسا ، میحر  نامحر و  دنوادخ  : » تفگ داد و  میرادلد  یمئاق  ياقآ  منک »؟ هچ  نورد  ناطیش  اب  یلو  مدز ، گنس  هب  ار 
هلپ فیدر  ای 6  هک 5  ییاج  رد  دوبن . بسانم  ياهدـع  ندیـشارت ) رـس   ) ندرک قلح  لحم  دـش . مامت  قلح  یناـبرق و  تارمج ، یمر  لاـمعا 

. دوب بسانمان  رایسب  تروع  رتس  رظن  زا  دندوب ، مارحا  سابل  اب  نوچ  هک  دندوب  رس  ندیشارت  لوغشم  رفن  ات 20  دادعت 15  تشاد ؛

تسا سب  مه  فرح  کی 

کـسانم نیمرحلا و  بادآ   » باتک یلو  ریخ ، متفگ : دـیراد ؟ حـیتافم  دیـسرپ : نم  زا  يرئاز  مدوب . زامن  اـعد و  لوغـشم  اـهنت  ياهشوگ  رد 
! دنرادن يزیچ  اهباتک  نیا  هن ، تفگ : مراد . ار  هدرفم » يهرمع 

َو يوَْجن  ِّلُک  َدِـهاش  ای  َّمهّللا  : » داتفا اعد  نیا  هب  ممـشچ  دـنرادن ! يزیچ  ًاعقاو  هک  منیبب  اـت  مدرک  زاـب  ار  اـهباتک  زا  یکی  دـعب  هظحل  دـنچ 
 ...« ٍۀیفَخ و ِّلُک  َِملاع  َو  يوْکَش  ِّلُک  َعِضْوَم 

: تفگ دش و  نایامن  هشیدنا  مدرک ، بابلاقد  متفر و  هشیدنا  يهناخ  ِرد  هب  دعب  لایخیب ، هظحل  دنچ  متسب . ار  باتک 
؟ تسا هحفص  دنچ  باتک  - 
. هحفص باتک 500  ود  ره  - 

يارب هلمج  دـنچ  نیمه  دراد . دوخ  رد  ار  یـسانشادخ  تفرعم و  ناـفرع و  زا  یـسونایقا  دوخ  يدـناوخ ، يدـید و  هک  رطـس  دـنچ  نیمه  - 
ات تسا . راگتـسر  دروایب ؛ نابز  هب  ار  نآ  قشع  داقتعا و  نامیا ، اب  دمهفب و  ار  هلمج  دـنچ  نیمه  یـسک  رگا  تسا . یفاک  دـنوادخ  شیاتس 

. باتک دلج  ود  نیا  تایوتحم  مامت  هب  دسر  هچ 
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مگ هر  يا  ناگتـشگرس ، يا  هک  مدرک  شنزرـس  ار  همه  ار و  مدوخ  ار ، رئاز  نآ  دربن ! ارم  هک  اهاجک  اـت  دوبن . رادرب  تسد  هشیدـنا  رگید ،

ار اهنابز  يهمه  وا  تسا ، سب  مه  فرح  کی  تسا ، لد  يهناخ  رد  رای  تسا . هناخ  رد  راـی  رود ؟ هار  ارچ  روطق ؟ باـتک  ارچ  ناـگدرک !
اجک ره  رد  دونـشیم ، ار  تادامج  تاتابن و  يادص  وا  تسا . هاگآ  لد  رارـسا  اهاوجن و  هب  وا  دهدیم ، خساپ  مه  ام  كدنا  هب  وا  دنادیم ،

. دیهاوخب طقف  دهدیم ، خساپ  دیهاوخب  ار  وا  هک  لکش  ره  هب  نابز و  ره  هب  و 

میهاربا جاح 

باوخ هلـصاف ، نیا  رد  مدش . رایـشوه  رادیب و  دعب  تعاس  مین  منزب . یترچ  ات  متفر  دوب  هدـش  یلاخ  هک  رواجم  يهمیخ  هب  بش  تعاس 12 
هرامـش دیـسرپ ، دهـشم  رد  ارم  نفلت  هرامـش  دروآرد ، بیج  زا  ار  شهارمه  نفلت  دـمآ ، نم  دزن  میهارباجاـح ، ماـن  هب  يدرم  مدوـب : هدـید 

هتـشک راـبخا  ندینـش  رطاـخ  هب  وا  یلو  مدرک ، تبحـص  مرـسمه  اـب  نک ، تبحـص  تاهداوناـخ  اـب  تفگ : داد و  نم  هب  ار  یـشوگ  تفرگ ،
نم داد . مرتخد  هب  ار  یشوگ  اذل  دنک ، تبحـص  تسناوتن  ناجیه  تدش  زا  لبق ، بش  رـسارس  رد  نآرق  اعد و  ندناوخ  لبق و  زور  ناگدش 
نیا هب  مه  نآ  باوـخ  نیا  زا  مداد . میهارباجاـح  هب  ار  یـشوگ  و  ظفاحادـخ » میوریم ، هکم  هب  اـنم  زا  ادرف  تسا و  بوـخ  ملاـح  : » مـتفگ

. مدرک بجعت  یحضاو 
ارم نفلت  هرامـش  ینک ؟ تبحـص  تاهداوناخ  اب  يراد  تسود  تفگ : متفر ، ناشیا  دزن  درک . هراشا  نم  هب  نیرئاز  زا  یکی  حبـص ، تعاس 7 

مرـسمه مدوب . هدید  باوخ  لبق  تعاس  دنچ  هک  دوب  تلاح  نامه  ًاقیقد  منک ، تبحـص  هک  داد  نم  هب  ار  یـشوگ  تفرگ ، ار  نآ  دیـسرپ و 
لوغشم ار  بش  مامت  نوچ 
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! متفگ ار  هلمج  نامه  ًانیع  مه  نم  داد و  مرتخد  هب  ار  یشوگ  تسیرگ و  ياهياه  طخ  تشپ  دوب ، زامن  رکذ و  هفرع و  ياعد  ندناوخ 

: مدیسرپ مداد و  سپ  ناشیا  هب  ار  یشوگ  رکشت  نمض 
؟ تسا میهاربا  امش  مسا  ایآ  - 

؟ روط هچ  - 
، تسا میهاربا  نیمزرس  انم و  اج ، نیا  تفگ : دوب ؛ هدش  ناجیه  راچد  مه  وا  هک  یلاح  رد  مداد . حیضوت  شیارب  ار  لبق  تعاس  دنچ  باوخ 

شمان هک  ار  ناشیا  نم  دـعب  هب  نآ  زا  و  دز . هقلح  نامنامـشچ  رد  کشا  میدـش و  رثأـتم  ود  ره  اـم  تسا . میهاربا  دـشاب ، اـج  نیا  سک  ره 
. منکیم باطخ  میهارباجاح  تسا ، هدنرپ » نیزرف  »

توـخا دـقع  مه  اـب  ناـیجاح  زا  رفن  ود  ره  هک  تسا  نیا  مالـسا  روتـسد  : » تشاد راـهظا  درک و  هعجارم  نم  هب  ردارب  نیا  دـعب  تعاـس  مین 
طارـص زا  دـنک و  تعافـش  ار  وا  تسا ، رتکبـس  شهانگ  راب  هک  يرگید  دوب ، نیگنـس  شهانگ  راب  یکی  رگا  تمایق  زور  رد  اـت  دـندنبب ،

دقع مه  اب  دیتسه ، لیام  امـش  رگا  الاح  دـنکن ، هانگ  هک  دروایب  وا  دای  هب  دـنکب  یهانگ  تساوخ  یکی  رگا  یگدـنز  لوط  رد  ای  دـنارذگب .
.« دیریذپن ای  دیریذپب  هک  دیراتخم  امش  هتبلا  میدنبب . توخا 

یهام دنچ  هک  کنیا  دش . هتسب  نامتوخا  دقع  رگیدکی ، اب  یـسوبور  نداد و  تسد  اب  دوب ، هدش  سیخ  کشا  زا  نامنامـشچ  هک  یلاح  رد 
نم زا  هنوگایر  يراتفر  هنوگچ  هک ، نیا  زا  نارگن  نارگن ! مه  دـنکیم و  ملاحـشوخ  مه  عوضوم  نیا  يروآداـی  درذـگیم ، ارجاـم  نآ  زا 

. منیبیم مدوخ  زا  رترابکبس  رتقداص و  بتارم  هب  ار  وا  هک  یلاح  رد  هدناشک ؛ نم  فرط  هب  ار  ردارب  نیا  هک  هدزرس 
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رواد يرواد 

کیدزن هایـس ! هماـن  یلاـخ و  تسد  شیوشت و  هرهلد ، سرت ، اـب  مدـش . رواد  ناوید  یهار  هتفرگ ، وـضو  هدرک و  لـسغ  حبـص  مین  تعاـس 
. مدیزرلیم اراکشآ  مدشیم ، مرح  دراو  متشاد  یتقو  مدیسر . یهلا  ناوید  هب  حبص  تعاس 2 

زامن  2 فاوط ،  2 دوب . هدـنام  یقاب  نآ  زا  لـمع  طقف 5  متـشاد  شیپ  رد  هک  یناحتما  دـندش ! هدرـشف  مناهد  لخاد  هب  میاـههنوگ  هناـچ و 
. یعس فاوط و 

ناگدـنب رطاخ  هب  ایادـخ ! موش ؟ لـسوتم  هک  هب  ینارب ؛ تاهناـخ  رد  زا  ارم  رگا  ایادـخ ! منک ؟ هچ  مدـشن ؛ لوبق  رگا  منک ؟ هچ  اراـگدرورپ !
هب ار  میاههتـساوخ  تخادـنا و  مهاوـخ  نارئاز  بالیـس  هب  ار  مدوـخ  ایادـخ ! شخبب . ارم  هدـش ، هک  مـه  یعقاو  نارئاز  رطاـخ  هـب  حـلاص و 
ای باهو  ای  ریذپب ، ار  ملامعا  نادرگم و  رب  دیمون  ارم  تهاگرد  زا  هدـش  هک  مه  نانآ  رطاخ  هب  ایادـخ ! دز ؛ مهاوخ  هرگ  نانآ  ياههتـساوخ 

!« ریذپهبوت
میاهسرت رب  رگید ، یسرت  تیعمج ، ناشورخ  لیـس  رد  فاوط و  نیح  رد  مدومن . زاغآ  ار  فاوط  متخادنا و  تیعمج  بالیـس  هب  ار  مدوخ 

؟ دناشکیم دوخ  اب  ارم  هک  تسا  تیعمج  لیس  ای  منکیم و  فاوط  هک  منم  نیا  هک : دوب  نیا  نآ  دش و  هفاضا 
هک هچ  نآ  زا  رتزیگنا  ناجیه  رتساسح و  دیسریم . رظن  هب  ساسح  رایـسب  رایـسب  دوب ؛ لامعا  نیرخآ  هک  ءاسن  فاوط  زامن  ءاسن و  فاوط 

، متفرگن یلوبق  يهرمن  دوش و  ماجنا  مه  لمع  ود  نیمه  رگا  ماهدیسر ؟ تاعاط  یلوبق  زا  هلحرم  هچ  هب  لاح  هب  ات  ایادخ ! دیسریم . نهذ  هب 
. منک راک  هچ 

هثاغتـسا منک ، سامتلا  مورب ؛ ياهشوگ  لوا  منکن . اهر  تسا ، ءاسن  فاوط  زامن  هک  ار  شکرت  رد  ریت  نیرخآ  هک  مدیـشیدنا  هظحل  کی  رد 
اب دیآ و  شوج  هب  شتمحر  يایرد  هک  دیاش  منک . تمحر  وفع و  بلط  منک و  يراز  منک ،
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. مریگ رارق  شتمحر  وفع و  دروم  هراب  کی  لامعا  هیقب  ماجنا 

، اهییانغ اهییایزلام ، اهیناتـسکاپ ، اهيدـنه ، ياعد  هب  میوگب . نیمآ  نارگید  ياعد  هب  دیـسر : مرظن  هب  یهار  یگراچیب ، انگنت و  نیا  رد 
 ... اهكرت و

؛ ءاسن فاوط  رخآ  طوش  ود  رد  دـیآرد . مطالت  هب  شتمحر  يایرد  ات  میوگب  نیمآ  طـقف  نم  دـنهاوخب ؛ هچ  ره  دـنیوگب و  هک  ناـبز  ره  هب 
نوچ هنیـس  رد  مبلق  دوب ! هدـمآ  دـنب  مسفن  دیـسریم ؛ ناـیاپ  هب  تشاد  متفه  طوش  دوـب . ياهمزمز  ره  هب  ادـص و  ره  هب  نتفگ  نیمآ  مرکذ ،

؟ دنکیم يرواد  هچ  رواد  رگید ، يهظحل  دنچ  دوشیم ؟ هچ  هجیتن  هجیتن ؟ دوب ! هدش  هدنَکرس  یغرم 
هتخورفارب و ياهرهچ  اب  دش ! دهاوخ  تبث  هرمن  دسریم و  نایاپ  هب  مه  فاوط  رگید ؛ مدق  ود  طقف  مدیـسر . دوسالارجح  طخ  یمدق  ود  هب 

. متشاذگ نایاپ  طخ  هب  مدق  و  ریذپب »! هایسور  نم  زا  ایادخ ! : » متفگ كاندرد ، يدایرف 

نیتداهش رخآ و  مایپ 

تعکر ود  درکیم . رومروم  مندـب  مدزیم . سفنسفن  نانچمه  مدوب و  هدرک  قرع  هدـنام ، یقاب  ءاسن  فاوط  زامن  تعکر  ود  طقف  کـنیا 
زاـمن تعکر  ود  هک  دـنهدب  تصرف  راد ، دـنب  ياـپ  رد  موکحم  هب  هک  تشاد  ار  يزاـمن  زا  یتلاـح  دـیاش  زاـمن  نیا  مدرک . عورـش  ار  زاـمن 

. دشاب هتشاد  دوجو  مه  هلصاف  نیا  رد  شوفع  ناکما  دناوخب و 
منیبب رتنشور  ار  نامسآ  منک . ساسحا  مدوخ  رد  یصاخ  تلاح  لّوحت و  کی  مدناوخ ، هک  ار  فاوط  زامن  يهملک  نیرخآ  متـشاد  راظتنا 

هب مارآ  مدنام ؛ رظتنم  یمک  دیسر . نایاپ  هب  مه  لامعا  مامت  دش و  مامت  زامن  ماجنارس  مداد و  لوط  یمک  ار  زامن  مالـس  يزیچ ! روط  نیا  و 
. متخادنا یهاگن  الاب  فارطا و 

یکبس ساسحا  اًلماک  یلو  دیسریم ، رظن  هب  يداع  یعیبط و  زیچ  همه 
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«! ماهدش هلاس  ای 13   12 : » مدوب هدید  باوخ  دمآ . مدای  تافرع  رد  لبق  بش  دنچ  باوخ  مدنام ، شمارآ  توکـس و  رد  یقیاقد  مدرکیم .

؟ دوب منورد  تالاوئس  هب  یخساپ  باوخ ، نیا  ایآ  هک  مدیمهفن 
هب مه  وا . ياضر  هب  مایـضار  رکـش ، شباقع  هب  رکـش ، شوفع  هب  رکـش ، شیاههدادن  هب  رکـش ، شیاههداد  هب  رکـش ! ار  ادـخ  لاح ، ره  هب 
الاح منادیمن . دوب ، درس  هآ  مه  دیاش  مدیشک و  قیمع  سفن  راب  دنچ  رایتخایب  یتح  هدش و  تحار  مسفن  رکـش . شخزود  هب  مه  ّتنج و 
الاح هک  دیسر  منهذ  هب  ماجنارس  و  توکس ؛ رکف و  یمک  مراک . لابند  مورب  موشن و  دنلب  دوز  مناوخب . ییاعد  منک ، يراک  متـشاد  تسود 

. میوگب ار  منیتداهش  هک  تسا  نامز  نیرتهب 
هَّللا اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُدَهْشا  متفگ : ار  منیتداهش  دشابن - نیتداهش  ءادا  يارب  یتصرف  تسا  نکمم  نامز  نآ  رد  هچ  راضتحا - يهظحل  ّتین  هب  اذل 

. هَّللا ُیلَو  ًایلع  َّنا  ُدَهْشاو  هَّللا  ُلوسَر  ًادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْشا  َو 
مه یسک  رگم  دنوادخیگناگی ! هبتداهش  هچ !؟ ینعی  مدرک ! ءادا  يراسمرش  تلجخ و  اب  ار  دنوادخ  یگناگی  هبتداهش  يهکرابم  هلمج 

ار وت  كرد  ناوت  تناگدنب  هک  ياهدروآ  نییاپ  ار  تدوخ  ردق  هچ  وت  يروبص ! ردق  هچ  وت  ایادخ ! مناریح ! منادیمن ! دراد !؟ کش  نآ  رد 
، تسا یکی  شاهتفگن  هتفگ و  تسا ؛ غاد  هروک  هک  دهد  تداهش  وا  دننک و  ورف  باذم  نهآ  يهروک  کی  رد  ار  يدرف  رگا  دنشاب ! هتـشاد 

. درادن دوجو  يدیدرت  کش و  نوچ 
کی طقف  هک  نازورف  يهراتس  تیاهنیب  قلاخ  يا  هرایـس ! هراتـس و  تیاهنیب  قلاخ  يا  اهتیاهنیب ! قلاخ  يا  اههروک ! قلاخ  يا  وت ! الاح 

ناگدـنب ام  رب  تزیزع  دوجو  يامرگ  همه  نیا  ایآ  دراد ! اـمرگ  اـم  دیـشروخ  ربارب  نویلیم  ات 40  اـهیکیدزن  نیمه  رد  مه  نآ  تاهراـتس و 
مزال هک  تسا  هدیشوپ  تخبدب 
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نیا منادیمن و  مه  زاـب  منادیمن ! دـشاب ! تداهـش  هب  زاـین  هک  تسه  وت  توربـج  لـالج و  رد  يدـیدرت  کـش و  اـیآ  دـشاب !؟ تداهـش  هب 

. شخبب ارم  مه  تارکفت  هنوگ  نیا  رطاخ  هب  شخبب ! ارم  ایادخ ! هدش ! هتفگ  نانادان  ام  يارب  مه  تداهش 
شنیتداهـش دراد  هک  متفای  راضتحا  لاح  رد  ار  مدوخ  متـشگ . زاب  مدوخ  هب  مدرگ . زاب  مدوخ  هب  موش و  صالخ  هشیدنا  دنب  زا  مدرک  یعس 

. دیوگیم ار 
مهارمه يهسیک  زا  ار  تشادداـی  رتـفد  اذـل  دـشیم . هتفگ  مه  یماـیپ  ياهیـصوت و  یفرح ، دوـب  رتـهب  تداهـش ، زا  لـبق  هک  داـتفا  مداـی  هـب 

: متشون رخآ » مایپ   » ناونع هب  لمأت ، یقیاقد  زا  سپ  مدروآرد و 
« مظعا تسا و  ربکا   » هک وا  نامرف  هب  مدش و  دلوتم  َْدلُوی » َْمل  َو  ِْدلَی  َمل   » نامرف هب  نابرق ، دنزرف  یناخرف ، یناضمر  نیسح  ریقح ، يهدنب  نیا  »

يوگ حیبست  دبا  ات  مدوجو  تارذ  نانچمه  ات  مدومن ؛ تعجارم  شیوس  هب  مّویق » تسا و  ّیح   » هک وا  نامرف  هب  مدومن و  ار  شایگدنب  لاس 
«. مراد ار  شهاگرد  هب  رکش  اعد و  سامتلا  نایانشآ  ماوقا و  ناتسود ، زا  دنشاب . شسدقا  تاذ 

ناحتما يهجیتن 

ات هک  یناهانگ  مامت  زا  دریگ ، رارق  دـنوادخ  لوبق  دروم  شلامعا  هک  یـسک  تسا ، ثیدـح  منادیمن . ار  هجیتن  یلو  دیـسر  نایاپ  هب  لامعا 
دوشیم و هجوتم  شدوخ  یلکـش  هب  دریگ  رارق  دـنوادخ  لوبق  دروم  شلاـمعا  هک  يدرف  هک  مدوب  هدینـش  دوـشیم . كاـپ  هدرک ، زور  نآ 

ینعی اـج ، ناـمه  مدرکن . ساـسحا  دوخ  رد  یـصاخ  تلاـح  چـیه  مدوب . هک  متـسه  ناـمه  نم  یلو  دـهدیم . تسد  وا  هب  یـصاخ  تلاـح 
برد هب  متسشن و  ادخ  يهناخ  برد  يورهبور 
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نابز ار و  هاگن  نابز  دنوادخ  هک  تفگیم ؛ نخـس  وا  اب  منابز  زا  رتهب  مهاگن  مدرک . تبحـص  وا  اب  مهاگن  اب  طقف  مدش . هریخ  ادخ  يهناخ 

: متفگ لد  نابز  اب  ماجنارس  مدنام و  هریخ  نانچمه  تعاس  مین  دیاش  دونشیم . رتهب  ار  لد 
مناشن دوب ، نیمه  دوب ، هچ  ره  تسین ، هتخاس  نم  زا  يراک  رگید  وگب ، ار  يدودرم  ای  یلوبق  هدـب ، ناـشن  ار  ماهرمن  راذـگن ، مرظتنم  ایادـخ 

. هدب مناشن  یلکش  هب  مدوب  هچ  ره  هایس ! ور  ای  مدیفس  ور  الویه ! کی  ای  مدوب  رئاز  کی  هک  هدب 
تام میوگب ، هک  متشادن  یفرح  مزیرب و  هک  متشادن  یکشا  مدشیم ، ساسحایب  سحیب و  متشاد  مدش ، هریخ  شاهناخ  برد  هب  مه  زاب  و 

10 (1) تفریم . جیگ  مرس  تشذگیم و  نانچمه  تاظحل  مدوب ، هدش  میلست  مدوب ، هدش 
ای دوب و  رابغ  لثم  شندب  مامت  تسا . هدجـس  لاح  رد  دوب ؛ ادخ  يهناخ  هیبش  هک  ینامتخاس  نکلاب  کی  رد  يدرف  هک  دیـسر  مرظن  هب  هراب 

هاگن بوخ  دـشیم . هدـید  یبوخ  هب  قاس  ات  اپ  فک  زا  شیاپ  کی  طـقف  دـشیمن . هتخانـش  دوب و  هدـناشوپ  ار  نآ  راـبغ  اـی  هِم  یتراـبع  هب 
! دوب مدوخ  ياپ  متخانش . مدرک ؛

. مدرکن كرد  يزیچ  توهبم ، تام و  مه  زاب  مدمآ ؛ دوخ  هب  هاگان  و 
نم هب  ممهـس  زا  رتشیب  مقح و  زا  رتشیب  وت  مرازگ . رکـش  ایادـخ  لاح ، ره  هب  منک ؟ هچ  اّمعم  نیا  اب  الاح  ایادـخ ! مدـیمهفن . ار  نآ  موهفم 

. تسین تاهناخ  برد  صتخم  وت ، شـشخب  وت ، ياطع  مشاب . دـیماان  دـیابن  مه  زونه  نیمحارلامحرا . يا  ینیرتمیحر ، وت  ایادـخ ! یهدیم .
يهناخ تسوت و  يهناخ  اجهمه ، ارحص و  رد  اتـسور ، رد  دهـشم ، رد  هنیدم ، رد  هکم ، رد  تسا . هدوشگ  ملاع  ياج  همه  هب  تاهناخ  برد 

. تسا قشع 
میمصت متفرگ ، تخـس  یمیمـصت  مداتـسیا و  شاهناخ  برد  يورهبور  مدمآ و  هرابود  متـسش ، ار  متروص  رـس و  متفر  مدش ، دنلب  میاج  زا 

هب هک  منک  هدارا  نم  الاح  دشاب و  هدیشخب  ارم  دنوادخ  هک  نیا  ضرف  رب  هک  متفرگ 

. 1384 ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 هشیدنا ، حبص  یناخرف ، یناضمر  نیسح  - 1
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اذـل مناوتن . هک  مراد  ار  نآ  فوخ  تسا و  یتخـس  میمـصت  هک  مدـش  هجوتم  يدوز  هب  منکن . هاـنگ  زور  کـی  طـقف  تمعن  نیا  ياهنارکش 

. منکن هانگ  متسه ، شاهناخ  رانک  رد  مرح و  رد  هک  ار  یتعاس  دنچ  طقف  هک  متفرگ  میمصت 

هقیقد لهچ  رد  هانگ  راهچ 

هثاغتـسا و زج  يراک  زونه  هک  یلاح  رد  ماهتـسشن و  ادخ  يهناخ  يورهبور  هک  یلاح  رد  و  دوب ؛ هدش  مامت  مّجح  لامعا  هزات  هک  یلاح  رد 
. ماهدش بکترم  هانگ  هقیقد 4  تدم 40  رد  هک  مدش  هجوتم  مرادن ؛ رافغتسا 

لته هب  تقو  رید  هک  مه  ار  ماش  ماهدروخن . راـهان  هناحبـص و  ماهدـمآ ، بش  يهمین  زا  هک  درک  روطخ  مرکف  زا  هظحل  کـی  رد  لوا : هاـنگ 
کتپ کی  اب  مدوب  رضاح  مدرک و  رافغتسا  هلصافالب  دنچ  ره  متسه ! یعرشتم  نیدتم و  درف  ردق  هچ  هک  تفگ  دنهاوخ  اهیقاطا  مه  مورب ؛

. تسا ناهانگ  ّمها  زا  هک  دوب  ادخ  ریغ  يارب  تدابع  دوب و  هناراکایر  ياهشیدنا  لاح  ره  هب  یلو  منزب . مکوپ  يهلک  هب 
هک ار  وا  اب  يراکمه  داهنشیپ  رگا  الاح  تسا . هدرک  ملوبق  هتخانـش و  ارم  بوخ  رفـس ، نیا  رد  ياقآ ...  هک  درک  روطخ  مرظن  هب  مود : هانگ 

! رگید يهناراکایر  يهشیدنا  مه  نیا  و  دنکیم . لوبق  ًالامتحا  میامنب ؛ دنکیم ، راک  اهنت  تسا و  شورف  رهاوج 
لبق لاس  دنچ  هک  دوب  يدارفا  زا  یکی  هیبش  شاهفایق  اریز  دماین . مشوخ  وا  زا  دوب ، زامن  لاح  رد  مرـس  تشپ  فص  دـنچ  يدرم  موس : هانگ 

! دمآیمن مشوخ  وا  زا  نم  دوب و  نم  سیئر 
رد رفن  کی  هظحل  نامه  رد  دـش  یلاخ  رفن  کی  ياج  یغولـش  نآ  رد  درک و  كرت  ار  شیاـج  رفن  کـی  رتولج  فیدر  ود  مراـهچ : هاـنگ 

تشپ فیدر 
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لیام نم  تشگیم . اـج  کـی  لاـبند  یناریا  مّمعم  ناوج  درف  کـی  مه  رتولج  فیدر   4 - 3 دوب . هداتسیا  اپ  رـس  اج  نتـشادن  تلع  هب  مرس 
کی مّمعم  نآ  رگا  مدرک  رکف  هک  دوب  نیا  مه  نآ  لـیلد  مّمعم ! درف  نآ  هن  دریگب  ار  اـج  دـیایب و  هداتـسیا  مرـس  تشپ  هک  يدرف  هک  مدوـب 

. دنک فیرعت  شدوخ  زا  اهدعب  و  دریگ ، ارف  ار  وا  بجُع  دنک و  یبیغ  دادما  هب  سایق  دنیبب ؛ یلاخ  ياج  نینچ 
رد مه  نآ  مدوب ، مایگدـنز  تلاح  نامز و  نیرتبسانم  سدـقم و  ناکم  نیرتبساـنم  رد  هک  لّوا  يهقیقد  تدـم 40  رد  رکفت  راهچ  نیا 

منهذ هب  مرادـن ، باوث  بسک  زا  ریغ  هب  مه  يراـک  ماهتخود و  ادـخ  يهناـخ  رد  هب  مشچ  هناـنوبز  یگدنکفارـس و  تلجخ و  اـب  هک  یلاـح 
. دشابن ادخ  تمحر  رگا  ملاح  هب  ياو  ام ! لاح  هب  ياو  لمجم . نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت  درک ! روطخ 

سدقم يداو 

. دییامرفب متفگ : یناضمر ؟ ياقآ  دیسرپ : دمآ و  نامقاطا  هب  يرئاز 
هار رد  یمناخ  میتفر . دوب ، اهمناخ  هژیو  هک  الاب  هقبط  هب  ناشیا  قافتا  هب  مدیـشوپ و  سابل  ًاعیرـس  دراد . راک  امـش  اب  یمناخ  هیجاح  تفگ :

. متخانشیمن دوب ، مرظتنم  اههلپ 
: تفگ منک ؟ راک  هچ  هک  دـینک  ییامنهار  ارم  تشاد : راهظا  دوب ، تحاران  یناـجیه و  هک  یلاـح  رد  یهاوخرذـع و  نمـض  مناـخ  هیجاـح 

ینوگرگد چـیه  ماهدرکن . كرد  ار  همحرلالبج  ماهدرکن ، كرد  مه  ار  اـنم  ماهدرکن ، كرد  ار  مارحلارعـشم  ماهدرکن ! كرد  ار  تاـفرع  »
رد يریثأت  چیه  هک  منیبیم  ماهداد ، ماجنا  ار  جـح  لامعا  مامت  هک  الاح  ماهدرکن و  هیرگ  متـشاد ، راظتنا  هک  نانچ  نآ  هدـشن ! داجیا  نم  رد 

شتلع دیاش  منادیمن ، ار  شتلع  هتشاذگن ، نم 
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 ...« هدش و هتخاس  خاک  رصق و  تسا  نافرع  نیمزرس  هک  تافرع  رد  دشاب . ندرک  رکف  يارب  تصرف  نتشادن  یگدولآ ، یغولش ،

یناحور ناردارب  زا  یکی  اب  ار  لکـشم  نیا  هک  شاک  متفگ : اذل  دشاب ، هتفرگ  یـضوع  ناوراک  نویناحور  زا  یکی  اب  ارم  دـیاش  مدرک  رکف 
میتسه ناملامعا  نارگن  همه  ام  تسا . همه  لکشم  تسین ، اهنت  امش  لکشم  نیا  مراد . ار  امش  لکـشم  نیمه  مه  نم  یتشاذگیم . نایم  رد 

. میرادن هشیدنا  رکف و  تصرف  اذل  دوش ، ماجنا  حیحص  هک 
دنچ نامدوخ  تسا  رتهب  دـنداد ! ناشن  اـم  هب  نیـشام  يوت  زا  ار  روث  راـغ  ارح و  راـغ  : » داد همادا  تسیرگیم ، هک  یلاـح  رد  مناـخ  هیجاـح 

هیلع و هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تسا . یحو  لوزن  ياج  ارح ، راغ  مینک . ترایز  کـیدزن  زا  ار  راـغ  میورب  میریگب و  سوبینیم  کـی  يرفن 
.« مینیبن ار  نآ  ام  هک  دوشیمن  الاح  دناهدیشک ، تضایر  اج  نآ  رد  اهتدم  هلآ 

رگم تسا ، نکمم  ریغ  ًابیرقت  اهمناخ  يارب  زور  رد  ندـناوخ  زامن  راغ و  يوت  نتفر  غولـش و  مه  الاب  نآ  تسا و  تخـس  ًاتبـسن  هار  متفگ :
هزاجا ناوراک  ریدـم  رگا  مه  الاح  یناوخب . زامن  يوش و  راغ  لخاد  یناوتب  اـت  یـشاب  اـج  نآ  حبـص  تعاس 4  اـت  بش  تعاـس 12  هک  نیا 

. مشاب امش  تمدخ  رد  امنهار  ناونع  هب  مرضاح  دنیایب ، مه  رهوش  نز و  کی  لقادح  امش  زا  ریغ  دنهد و 
ناشیا هب  ار  اهمناخ  يارب  ًاصوصخم  هوک  زا  نتفر  الاب  تالکـشم  ناوراک  ریدـم  درک . هعجارم  ناوراک  ریدـم  هب  زور  ناـمه  مناـخ  هیجاـح 
لکـشم راـچد  دورب ، هوـک  يـالاب  رگا  تسا ، فیعـض  شاهینب  نوـچ  هک  تشاد  راـهظا  رتـکد  درک . هعجارم  ناوراـک  رتـکد  هب  داد . رکذـت 

مناخ کی  هک  تسین  حالـص  تسین و  تابجاو  وزج  ارح  راغ  نتفر  هک  دوب  هتفگ  مه  یناحور  درک  هعجارم  ناوراـک  یناـحور  هب  دوشیم .
. دورب اج  نآ  بش  یکیرات  رد 
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. دش لسوتم  نآرق  هب  دش ؛ سویأم  فرط  همه  زا  مناخ  هیجاح  هک  یتقو 

قشع و شتآ  هک  دوب  ياهقرج  هیآ  نیا  ياهداهن » اپ  یسدقم  يداو  هب  وت  هک  نک  نوریب  ار  دوخ  نیلعن  یـسوم ! يا  : » دوب هیآ  نیا  شخـساپ 
تشاذـگ و نایم  رد  ناوراک  یناحور  ریدـم و  اب  ار  عوضوم  ًاددـجم  ناشیا  تخاس . روهلعـش  ار  راغ  هب  نتفر  يارب  مناخ ، هیجاح  يهقـالع 

. دندرک تقفاوم  ًاراچان  مه  اهنآ 
. درک چیپ  لاوئـس  ار  ام  یـسکات  هدننار  میتفر . رونلالبج  ياپ  هب  یـسکات  کی  اب  ناوج  رهوش  نز و  کی  مناخ و  هیجاح  قافتاب  تعاس 23 

. تسا کیرات  اوه  تسا ، كانرطخ  هار  دیوریم ؟ ارح  راغ  ارچ  دیوریم ؟ هوک  هچ  يارب 
! لکشُم ْبَعَت ، تفگ : یبرع  هب  زرجند و  يرو  تفگیم : یسیلگنا 

تخادنا هوک  فرط  هب  ار  شیالاب  رون  میوش ، هدایپ  نیشام  زا  میتساوخ  یتقو  درکیم . عنم  نتفر  زا  ار  ام  هرسکی  هوک  ياپ  ات  لته  يولج  زا 
يرتم دص  میتفر . بش  یکیرات  رد  مارآمارآ  تخوسیم ! ام  لاح  هب  شلد  يروجدب  ادخ  يهدنب  منامیم . امش  رظتنم  نم  دیورب ، تفگ : و 

. میتفر ولج 
: متفگ میوگب . يزیچ  راغ  رونلالبج و  هب  عجار  دنتساوخ  نم  زا  مناخ  هیجاح 

. مداتفا تشحو  هب  هک  دنتسیرگ  ردق  نآ  مناخ  هیجاح  دش . عورش  هیرگ  دینکیم . كرد  رتهب  دینک ، توکـس  دینیـشنب و  تسا . زجاع  منابز 
تاولـص طـقف  هک  مداد  رکذـت  راـبود  یکی  اذـل  دـیآ . دوجو  هب  اـم  همه  يارب  وا و  يارب  یلکـشم  هوـک  لد  رد  بش و  تقو  نیا  رد  دـنکن 

. دیتسرفب
رایتخا رد  راغ  هظحل  نآ  زا  دـندناوخ . ار  ناشزامن  تبون  هب  ییایزلام   15 ات 10 - میدنام  رظتنم  هقیقد  طقف 20  میدیسر ، راغ  هب  تعاس 24 

ره دنروایب و  رد  ازع  زا  یلد  دنناوتب ، تحار  اهمناخ  هیجاح  ات  ود  ات  مدرک  كرت  ار  راغ  زامن ، تعکر  دنچ  ندـناوخ  زا  دـعب  دوب . رفن  ام 4 
رکذ دنهاوخیم  هچ 
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. دننک هیرگ  دنیوگب و 

ادخ يهناخ  يورهبور  مدرک و  نهپ  ار  میوتپ  دنیشنب ؛ اج  نآ  دناوتیم  درگلاب  کی  هک  تسا  یفوص  فاص و  ياج  راغ  يرتم   40 رد 30 -
. دوب هشیدنا  هاگن و  زامن ، رکذ ، مراک  حبص  تعاس 4  ات 

هشیدنا هاگن و 

اهیلع هجیدـخ  ار و  مالـسلا  هیلع  یلع  ار ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اههراتـس  دـندوب . هدـید  ار  اهنآ  اههراتـس ، مدرک . هاگن  اههراتـس  هب 
مالسلا اهیلع  ارهز  مالسلا و  هیلع  یلع  ناوراک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ناوراک  رگهراظن  اههراتس  دندوب . هدید  هوک  نیا  رد  ار  مالـسلا 

زا ادخ و  يهناخ  ات  هرجش  دجسم  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  يهمه  ناوراک  لد  مشچ  اب  دشیم  هک  دندوب  ییاههنیئآ  اههراتـس  دندوب .
. دید نآ  رد  ار  انم  ات  رعشم  زا  رعشم و  ات  تافرع 

هـشیدنا هب  تسا  رتهب  منک ! ترپ  ار  مدوخ  هلق  نیمه  زا  راوهناوید  هک  مسرتیم  مرادـن و  هاگن  لمحت  رگید  هک  متـشادرب  مشچ  اههراتـس  زا 
. مربب هانپ 

رد هک  منیبب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهظحل  متاروصت  ایؤر و  هچیرد  زا  دـیاش  ات  مشیدـنیب ، کیدزن . هشیدـنا  یلو  دـنرود  اههراتس 
. دنک بذج  دوخ  رد  ار  یناهیک  ياهيژرنا  ات  دراد ، ار  مره  تلاح  هک  مدش  هریخ  راغ  هب  و  هدیدیم ؟ هچ  هدرکیم و  هچ  اج  نیا 

اهزار زا  يا  هرذ  هد . میرای  هظحل  دنچ  طقف  ایادخ ! ار ، لیئربج  دورف  يهوحن  منیبب و  دیاش  ار  ناگتشرف  يهنایـشآ  ات  مدرک  هاگن  نامـسآ  هب 
سنوم سینا و  يا  اهگنـس ! يا  متـسین . وت  رارـسا  هب  فوقو  يهتـسیاش  هک  نم  رتشیب . هن  ياهظحل  طقف  منک . كرد  ار  مطیحم  رارـسا  و 

ِمْسِاب ْأَْرقا  تفگ : هک  ار  هتشرف  يادص  هک  يا  ربمایپ ! ياهتضایر  اهجنر و  نادهاش  يا  ربمایپ ! ییاهنت 

هشیدنا www.Ghaemiyeh.comهاگن و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 210 

http://www.ghaemiyeh.com


202 ص :
يهمه روبص  گنس  يا  دیاهدرک ؟ توکس  ارچ  دییوگب . يزیچ  دروآ ، دْجَو  هب  ار  امـش  ياهلوکلوم  يهّرذ  هّرذ  َقَلَخ (1) 11  يِذَّلا  َکِّبَر 

!؟ دناهتخود ار  نآ  دناهدز و  لفق  مه  امش  ناهد  رب  قح  رارسا  نتسناد  رطاخ  هب  ایآ  اهتاجانم ! اهاوجن و  اهشیاین ، اهزار ،
، یمالـس یکـشا و  ییاعد و  يزامن و  دیاب  طقف  اجک ؟ تاعقوت  نیا  اجک و  نم  شورُـس . ماغیپ  دشابن  مرحمان  ياج  تسا ، هدـیافیب  رارـصا 

. مالسلاو
، هتشرف ياپ  ياج  رب  مالس  اوه ، رب  مالس  اضف ، رب  مالس  رونلالبج ، نامسآ  رب  مالس  هرطاخ ، رپ  روبص و  ياهگنـس  رب  مالـس  ارح ، رب  مالس 

ياهسفن رب  مالـس  مالـسلا ، هیلع  یلع  ياپ  ياج  رب  مالـس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ياپ  ياج  رب  مالـس  هتـشرف ، لاب  يادـص  رب  مالس 
یناهج حور  رب  مالس  داتسرفیم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يارب  هک  هجیدخ  بآ  يهزوک  رب  نان و  هرفس  رب  مالس  مالسلا ، اهیلع  هجیدخ 
هتشرف رظتنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  یتاظحل  تاظحل ، رب  مالس  نادرگرـس . رارـسا  اهيژرنا و  رب  مالـس  هوک ، نیا  رد  هدش  زکرمتم 

يارب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ياسرفناج  تخـس و  راظتنا  راظتنا ؛ رب  مالـس  ار . شمایپ  دونـشب  ار و  قوشعم  يهمان  دناوخب  ات  دنامیم ،
. ناسرمایپ ناسرهمان و  ندید 

ماغیپ میدوب و  مرحَم  ام  رگا  ياو  و  دننک ! زاب  نابز  اهگنـس  نیا  يزور  رگا  ياو  دراد ! یتارطاخ  هچ  دراد ! يرارـسا  هچ  هوک  نیا  هک  ياو 
. میدینشیم ار  شورس 

. وگب وت  اهزار ! رهش  يا  اهرهش ، ردام  يا  هکم ! يا  موش . يرقلاما  نماد  هب  تسد 
زا هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تیلوفط  زا  وگب  وگب . ياهرذ  يراد ، هنیس  رد  هچ  نآ  زا 

 1 قلع / - . 1
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زا درک ؟ باختنا  ار  ناکم  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ارچ  وگب  يرقلاما  يا  وگب ، هنمآ . يهناخ  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دـلوت 

وگب هظحل ، هب  هظحل  نآ  زا  دعب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دـلوت  ات  میهاربا  زا  میهاربا ، ات  حون  زا  حون ، ات  مدآ  زا  وگب . رود  ياههتـشذگ 
یلص دمحم  ناگتشرف ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اهارحص ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تشذگرـس  زا 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  اهتشد ، توکس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  اههراتـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  اههوک ، هلآ و  هیلع و  هللا 
هللا یلص  دمحم  نایبورک ، نایسدق و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نورد ، ياغوغ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  فئاط ، ياهيدنلب  هلآ و 

. نیملاظ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نیمولظم و  هلآ و  هیلع و 
هنوگچ هک  وگب  تفرگ . یتـسه  نیمز  ماـمت  هک  تقو  نآ  زا  وـگب  هبدـن . رهـش  يا  هیرگ ، رهـش  يا  اـعد ، رهـش  يا  اهرهـش ، رداـم  يا  وـگب 

. دش هدروآ  ناکم  نیا  هب  تشهب  زا  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح 
هب ار  حبص  هنوگچ  هک  وگب  تسین . ياهصق  مک  هک  وگب  ار  یگنـشت  یگنـسرگ و  جنر ، لاس  هس  يهصق  بلاطیبا . بعـش  زا  وگب  هکم ! يا 

؟ يراد مرش  دنکن  تسا ؟ رصاق  مه  وت  نابز  هک  دنکن  دندناسر ؟ حبص  هب  ار  بش  بش و 
. وگب هجیدخ  نینمؤملاما  زا  يرقلاما ! يا  ياهدرک ؟ توکـس  ارچ  وگب ، يرادن ؟ تشذگ  نانآ  رب  هک  ییاهجنر  همه  نآ  نتفگ  ناوت  دـنکن 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  ردام  زا  وگب ، مالسلا  هیلع  یلع  ردام  زا  وگب ، مالسلا  اهیلع  ارهز  ردام  زا  وگب ، همیلح  زا  وگب ، اهردام  زا  يردام ، وت 

؟ تسا مک  نتفگ  يارب  نامز  دیاش  يرادن ؟ تقو  دیاش  وگب ، هلآ 
رارـسا وت  يرقلاما ، يا  تفر . ادـخ  ینامهم  هب  وا  تفاکـش و  ادـخ  يهناخ  هک  هاگ  نآ  شایگلماح و  نارود  زا  وگب ، دـسا  تنب  همطاـف  زا 

زا وگب ، تقلخ  ناتساد  زا  وگب ، مالسلا  هیلع  یلع  زا  مه  یمک  يراد . ناهنپ  تاهنیس  رد  ار  رارسا  همه  نیا  هنوگچ  يراد ، هنیـس  رد  ار  ملاع 
يزور زا  تسین . یتیاهن  ار  قولخم  قلاخ و  رمع  یلو  تسا  هاتوک  وت  رمع  يراد . قح  يدوبن ، نامز  نآ  ییوگیم  دبال  وگب ، قولخم  نیلوا 

نودب قلاخ  هدوب . مه  یقولخم  هدوب ، قلاخ  هک 
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یهاوخ ار  قولخم  نیلوا  شیدـنیب ؛ قلاخ  يهناخ  نتفاکـش  زار  هب  سپ  لوبق . يروذـعم ؛ قولخم  نیلوا  نتفگ  زا  رگا  درادـن . اـنعم  قولخم 

. درک كرت  ار  ناهج  نیا  ادخ  يهناخ  رد  تشاذگ و  ياپ  ناهج  نیدب  ادخ  يهناخ  رد  وا  تخانش .
مراد يرآ  يرآ ، ینزب ، داـیرف  یهاوـخیم  هک  نیا  لـثم  یناـبنجب ، بـل  یهاوـخیم  هـک  نـیا  لـثم  توکـس ؟ هـمه  نـیا  ارچ  وـگهصق ، يا 

. مونشیم
دهـشا ربکا ... ، هَّللا  ربکا ، هَّللا  تساهدایرف . نیرتگرزب  دایرف ؛ نیا  دوریم . شرع  هب  اههنذأم  زا  هک  تسوت  دایرف  نیا  ار ، تداـیرف  مدـینش 

. هَّللا ّالا  هلا  نا ال 
. میتشگرب لته  هب  يرفن  میدناوخ و 4  حبص  زامن  حبص . زامن  تعکر  ود  اب  مهدیم  خساپ  مدینش و  يرآ 

یبش هدنخرف  يرحس ، كرابم 

هلـصاف نم  مدـش . نارگن  دـش . هیرگ  ناـجیه و  راـچد  مدـید  هعفد  کـی  درکیم . تبحـص  هارمه  نفلت  اـب  تشاد  يرئاز  لـته  يورهار  رد 
هچ دشاب ! ریخ  متفگ : درک . ناوتیمن  مه  ار  شرکف  اًلصا  نیبب ، تفگ : شدوخ  یلو  مدیسرپن ، يزیچ  دوش . مامت  شیاهتبحـص  ات  متفرگ ،

: تفگ درک و  نفلت  دهـشم  زا  هک  دوب  وا  نیا  مداد و  ماجنا  هدرفم  يهرمع  تشادن  راظتنا  اًلـصا  هک  يدرف  يارب  هتـشذگ  بش  تفگ : ربخ ؟
مه نم  تسیرگ و  ياهياه  ماهدروآ ؛ اجب  شیارب  هدرفم  هرمع  هک  متفگ  وا  هب  یتقو  مدرک ! شنت  هب  مارحا  سابل  نم  هدـید  باوخ  بشید 

. تفرگ ماهیرگ 
دنداد متارب  هزات  نیا  هک  ردق  بش  نآیبش  هدنخرف  هچ  دوب و  يرحس  كرابم  هچ 

نآ رب  ارم  درف ، نآ  ندش  مرُحم  باوخ  ارح و  راغ  هب  نتفر  تهج  مناخ  هیجاح  يهراختـسا  يهلئـسم  دوب . یبش  هدنخرف  ًاعقاو  هتـشذگ  بش 
؟ ریخ ای  دناهدرک  دروخرب  هباشم  یلئاسم  هب  هک  مسرپب  نآ  نیا و  زا  ات  تشاد 

يهناخ فارطا  هک  ینارئاز  زاو  متفریم  مارحلادجسم  هب  رهظ  زا  دعب  حبـص و  مداد . صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  ار  هکم  رد  هدنامیقاب  زور   3
ياهراشا ییادص ، یتلاح ، ییایؤر ، يدادما ، ياهقراب ، یتفایرد ، یـصاخ ، قافتا  رفـس  نیا  رد  ایآ  هک  مدرکیم  لاوئـس  دندوب ؛ هتـسشن  ادخ 

؟ ریخ ای  دیاهدرک  دروخرب  دشاب ، هتخادنا  تریح  هب  ار  امش  هک 
. دوشیم لقن  نآ  دروم  هدش 22  هداد  خساپ  دروم  زا 30  هک  دادیم  ییاهخساپ  رفن  کی  شسرپ  دروم  رفن  ات 40  ره 30  زا  ًابیرقت 

: ددرگیم لقن  ًانیع  ریسفت ، نودب  بیترت و  هب  هدش  هداد  ياهخساپ  اج  نیا  رد 
یجاح 1:

. متفر هاگنابرق  هب 

ناوراک ریدم  دعب  تعاس  مین  ریخ ؟ ای  هتفرگ  رارق  لوبق  دروم  مّجح  هک  یهد  ناشن  نم  هب  يروج  تسا  نکمم  ایادخ ! متفگ : زامن ، زا  دعب 
شدـّلقم هک  یناتـسیس  هَّللاتیآ  روتـسد  نیزاوم و  قبط  نم  درب . هاگنابرق  هب  دوخ  اب  تفرگ و  ار  متـسد  متفر . ناشیا  دزن  درک ، هراشا  نم  هب 

هک متشاد  تسود  یلیخ  نمنوچ  مدروخ . مه  ار  نآ  تشوگ  زا  ياهکت  مدومن و  ینابرق  ار  مدنفسوگ  مدرک ، کمک  مدناوخ ، اعد  متسه ،
12 (1) تسا . هدش  عقاو  لوبق  دروم  مّجح  هک  مدش  راودیما  نم  دش ؛ لمع  منک و  لمع  مدیلقت  عجرم  روتسد  بسح 
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دننک . تکرش  ناشدنفسوگ  حبذ  لامعا  رد  ناشدوخ  هک  دندش  قفوم  ناشیا  طقف  ام  ناوراک  زا  اهباصق ، ناوراک و  يهمدخ  زا  ریغ  - 1
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یجاح 2:

منیبیم تدابع  رد  ار  همه 

ار اهنآ  یکچوک  زا  هک  يدارفا  مامت  منیبیم و  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلادجـسم  ادـخ و  يهناـخ  ءانثتـسا  نودـب  بش و  ره 
ار اـهنآ  تساـهلاس  هک  منیبیم  فاوط  اـعد و  لاـح  رد  ار  دارفا  یخرب  ار . دّیـس  دارفا  ًاـصوصخم  منیبیم ، تداـبع  لاـح  رد  متخانـشیم ،

. ماهدرک شومارف 
یجاح 3:

دزیم رود  ار  هبعک  میظع  يدور 

رود ار  ادخ  يهناخ  میظع  دور  نیا  تسيراج و  ادخ  يهناخ  فرط  هب  بآرپ  میظع و  ياهناخدور  تافرع  يارحص  فرط  زا  مدید  باوخ 
. دندوب دّیس  بلغا  روکذم  ياههرد  نینکاس  تفاییم و  نایرج  تسادخ ، يهناخ  فرط  هب  ناشهناهد  هک  ییاههّرد  هب  دزیم و 

متفر ع )  ) نیسح ماما  مرح  هب 

متفر مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  هب  مناخ 4 : هیجاح 
ار ام  نیبرود  اههطرش  رخآ ، نیا  رد  مدوب . هتفرگ  سکع  مارحلادجسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجسم  فارطا  ارضخ و  دبنگ  عیقب و  زا 

ماما متـسه . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  هک  مدید  باوخ  بش  مدرک . هیرگ  یلیخ  تسکـش و  ملد  دـندرک . هایـس  ار  ملیف  دـنتفرگ و 
مـشوغآ رد  وا  هک  یلاح  رد  متفرگ و  شوغآ  رد  ار  ناوجون  نم  دندمآ . نم  فرط  هب  لاوحا ، ضیرم  ناوجون  کی  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 

. دنداد ناشن  نم  هب  ار  شرهطم  مرح  ياههشوگ  رانک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دوب ؛
یجاح 5:

دوب رارسا  هنیجنگ 

دیرفآ تاجاح  عفد  يارب  زادیرفآ  تاومس  رگ  یلاعت  قح 
دور اجنآ  اون  يرقف  اجک  رهدور  اج  نآ  اود  يدرد  اجک  ره 
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دور اج  نآ  بآ  تسیتشک  اجک  رهدور  اج  نآ  باوج  لکشم  اجک  ره 
تسپ الاب و  زا  بآ  دشوجب  اتتسد  هب  روآ  یگنشت  وج  مک  بآ 
وا ریش  ناتسپ  ددرگ ز  ناور  یکولگ  كزان  کلفط  دیازن  ات 
ورگ ار  ترارح  هنشت و  يوش  اتودب  اهیتسپ  الاب و  نیدب  ور 

يولوم

***
دنداد متارب  هزات  نیا  هک  ردق  بش  نآیبش  هدنخرف  هچ  دوب و  يرحس  كرابم  هچ 
دنداد متاذ  هولج  زا  ربخ  اج  نآ  رد  هکلامج  فصو  هنییآ  نم و  يور  نیا  زا  دعب 

دنداد متاکز  هب  اهنیا  مدوب و  قحتسمبجع  هچ  لدشوخ  متشگ و  اور  ماک  رگا  نم 

ظفاح

ینیگنس تیمها و  شلیلد  دیاش  مسیونب ؟ ظفاح  انالوم و  زا  يرطس  دنچ  هک  مدرک  سوه  ارجام  لصا  نتـشون  ياج  هب  ارچ  منادیمن  مدوخ 
. دنیوگیم هَّللاای  دننکیم و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  اهتسد  نیگنس  يهنزو  نتشادرب  ماگنه  رد  هک  ینانامرهق  دننام  تسا . عوضوم 

نم میمصت  زا  دش و  دراو  اذغ  ینیس  اب  ناوراک  نواعم  هتسجخ  ياقآ  مدرکیم ؛ تبحـص  رکذلا  قوف  یجاح  زا 4  یکی  اب  متشاد  نم  یتقو 
: متفگ ياهتشون ؟ ار  یمشاه  ياقآ  جاح  ناتساد  تفگ : نم و  هب  درک  ور  دش . ربخ  اب 

رس ورب  تفگ : داد و  ناشن  نم  هب  ار  اقآجاح  قاطا  تفگ و  ار  ناشیا  زا  یبلاطم  رـصتخم  یلیخ  ناوراک  نواعم  مسانـشیمن . ار  ناشیا  ریخ ،
. ناشیا تقو 
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دوب هدرب  رعشم  هب  تافرع  زا  ار  ام  هک  متفر  یسوبوتا  لوئسم  غارس  هب  دعب  دناهتـشگنرب . زونه  هتفر و  مرح  دنتفگ : متفر ، اقآ  جاح  غارـس  هب 

. مدش اقآجاح  رادید  رظتنم  یباتیب  اب  اذل  دوب ، ربخ  اب  اقآجاح  يارجام  زا  یمک  مه  ناشیا  میدش . هدایپ  ام  هار  نیب  رد  و 
رگید زور  هرخالاب  دـنکیم و  تحارتسا  تسا و  هتـسخ  رایـسب  هک  دـنتفگاهیقاطامه  متفر . شقاـطاهب  تشگرب . لـتههب  تقورید  اـقآجاح 

نیا اهتنم  تفگ . دهاوخ  هتشذگ ، وا  رب  هچ  نآ  درادن ، لاکشا  هک  تفگ  وا  متـشاذگ . نایم  رد  يو  اب  ار  ممیمـصت  مدروآ . ریگ  ار  اقآجاح 
. منک رکذ  ار  شمسا  هک  داد  مه  هزاجا  دهشم و  رد  ار  هیقب  تفگ و  هکم  رد  ار  عقوام  زا  یمک  وا  دربیم . تقو  راک 

ورب هدایپ  وش و  هدایپ 

: مدیسرپ اقآجاح  زا 
. مریگب ار  امش  تقو  یتعاس  مین  دیراد ، تصرف  هدش و  یگتسخ  عفر  رگا  اقآ ، جاح  - 

؟ دیراد یشیامرف  هچ  - 
. مهاوخیم هچ  هک  مداد  حیضوت  - 

. تسا مزال  يرتشیب  تقو  هک  میوگب  ار  همه  مهاوخب  رگا  - 
. مشاب هدرک  ادیپ  یجنگ  هک  نیا  لثم  تفگ ، ار  هلمج  نیا  اقآجاح  یتقو 

نکمم تروص  رد  هک  مدرک  هفاـضا  دـعب  و  دـعب ، ياـهتصرف  رد  ار  هیقب  دـییامرفب . دـیراد ، هلـصوح  تقو و  هک  ردـق  هچ  ره  متفگ : اذـل 
: تفگ اقآجاح  مسرب . تمدخ  دهشم  رد  يرادن  تقو  اج  نیا  رگا  ات  هدب  نم  هب  دهشم  رد  ار  دوخ  نفلت  هرامش  سردآ و 

ار مردام  دیاب  رگید  تعاس  کی  مراد ، تصرف  یتعاس  کی  الاح  - 
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. مربب مرح 

زا میدش و  هدایپ  ام  دنام و  کیفارت  رد  مارحلارعشم  هب  تافرع  هار  نیب  رد  مدوب و  مه  نم  هک  دیدوب  یسوبوتا  نامه  رد  امـش  هک  مدینـش  - 
. وگب میارب  ار  اهنآ  تدوخ  نابز  اب  ًافطل  تسا . هدش  داجیا  یلیاسم  امش  يارب  عالطا  رارق 

هدایپ دیتشاد  هک  هظحل  نامه  رد  دیدش . هدایپ  سوبوتا  دارفا  زا  يدایز  دادعت  امش و  هک  مدید  مدوب ، امش  رس  تشپ  یلدنص  دنچ  نم  هلب ، - 
ترضح بش  کی  لبق  لاس   8 مدوب . هدید  ار  شباوخ  لبق  لاس  هک 8  تسا  ياهظحل  نامه  نیا  هک  دیسر  مرطاخ  هب  هعفد  کی  دیدشیم ؛

یلو دش . دهاوخ  امش  بیصن  ادخ  يهناخ  ترایز  شابن ، تحاران  دایز  دومرف : نم  هب  ترضح  نآ  مدید . باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  يدهم 
مارحلارعـشم هب  عقوم  هب  هنرگو  دیورب ، هدایپ  دیوش و  هدایپ  دیاب  امـش  دـنامیم و  کیفارت  رد  مارحلارعـشم  هب  تافرع  هار  رد  امـش  سوبوتا 

نکمم متفگ : ناـشیا  هب  دوش ، رید  تسا  نکمم  دـیوش ؛ هداـیپ  تفگ : سوبوتا  یناـحور  يدّیـس  ياـقآجاح  یتقو  مه  زور  نآ  دیـسریمن .
؟ دییوگیم نانیمطا  نیا  اب  هک  دینادیم  اجک  زا  امش  تفگ : سوبوتا  لوئسم  هک  دوشیم  رید  ًامتح  درادن ؛ تسا ،

نیا مسریمن و  هنرگو  مورب  هدایپ  هک  دـنتفگ  نم  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  مدـید و  باوخ  ار  هنحـص  نیا  لبق  لاـس  نم 8  متفگ :
مه يدّیـس  ياقآجاح  هک  نیا  زا  لبق  دسریمن . عقوم  هب  نیـشام  هک  متـسه  نئمطم  نم  دنوش ، هدایپ  همه  دیاب  مه  الاح  تسا . هظحل  نامه 

دیدش و هدایپ  اهامش  هک  نیا  زا  دعب  هرن ! تدای  یمشاه  یمشاه ، یمشاه ، تفگ : هک  مدینـش  نیـشام  هرجنپ  زا  ییادص  راب  هس  دنک ؛ مالعا 
. مسرب اهامش  هب  متسناوتن  نم  دیتفر و  عیرس  امش  مدیدن . رگید  ار  امش  متفر  هک  هقیقد   20 مدوب . رفن  نیرخآ  مدش و  هدایپ  مه  نم  دیتفر ،

رد منک ! راک  هچ  هک  مدنام  مدرک . تشحو  متسه . اهنت  هک  مدید  هعفد  کی 
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: تفگ اهنآ  زا  یکی  دندوب . نابرهم  ورـشوخ و  یلیخ  مارحا ، ریغ  سابل  اب  دـندوب  رفن  ود  متـشگرب . دـندرک ، میادـص  مسا ، هب  هظحل  نامه 
. وش قحلم  اهنآ  هب  دناهداتـسیا ، هداج  رانک  تناتـسود  زا  رفن  دنچ  ورب . ریگب و  ار  هداج  تمـسق  نیمه  دنتـسه . ولج  تیاقفر  شابن ، نارگن 

رظتنم سوبوتا  لوئـسم  هیـصوت  هب  انب  دندوب و  هداتـسیا  هداج  رانک  هک  مدـید  ار  اهیناوراک  مه  زا  رفن   5 متفر 4 - هک  ولج  یمدق  دـص  نم 
. دسرب نیشام  ات  دندوب 

نیـشام لخاد  یتعاس  کی  دندش . سوبوتا  راوس  دندوب ، هدنام  هار  رد  مه  رگید  رفن  دنچ  میدش . راوس  ام  دیـسر ، سوبوتا  دـعب  تعاس  مین 
دنچ قافتا  هب  اذل  دسرب . مارحلارعشم  هب  عقوم  هب  دیابن  نیـشام  ماهدید ، هک  یباوخ  قبط  دمآ  مدای  تفرن ! رتشیب  يرتم  دص  دنچ  هک  میدوب 

قحلم امش  هب  هک  دوب ، هدنام  حبـص  ناذا  هب  هقیقد  زونه 20  میدیـسر . رعـشم  هب  میدمآ و  هار  رتمک  تعاس  مین  میدش و  هدایپ  ًاددجم  يرفن 
! دندیسرن رعشم  هب  عقوم  هب  دندوب ، نیشام  لخاد  هک  يدارفا  میدش .

. میوگیم ار  اهیـضعب  یلو  میوگب  مناوتیمن  ار  شاهمه  مراد ، هک  هتبلا  تفگ : دـیراد ؟ مه  زاب  لیاسم  هنوگ  نیا  زا  مدیـسرپ : اـقآجاح  زا 
. مشاب هتشاد  یتبحص  ناشیا  اب  تصرف  يور  زا  دهشم و  رد  ات  مدرک  تشاددای  ار  اقآجاح  نفلت  هرامش  سردآ و 

دوب هتسشن  سوتول  تروص  هب  اقآجاح 

. مدوب ناشروضح  رد  هتعاس   3 يهسلج 2 - ود  متفرگ و  تقو  یمشاه  ياقآجاح  زا  ینفلت  دهشم ، هب  دورو  زا  دعب  هتفه  هس 
ییابطابط 24 ای  درکلت  بالط ، يرتم  ياهتنا 30  سردآ :

دوخ لوا و  هقبط  رد  شاهداوناخ  هک  هقبط  ود  رّقحم و  اقآجاح  يهناخ 
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يهچکـشت کی  يور  ناـشیا  متـسشن . اـقآجاح  يورهبور  یـسوبور  مالـس و  زا  سپ  دوب . هعلاـطم  راـک و  لوغـشم  مود  هقبط  رد  اـقآجاح 

: متفگ دوب . هداد  هیکت  یتشپ  ناونع  هب  شباوختخر  هب  هتسشن و  کچوک 
؟ مینک عورش  اجک  زا  دییامرفب  اقآ ! جاح  بوخ ، - 

. نک عورش  دیهاوخیم  هک  اج  ره  زا  - 
؟ دراد یتمکح  ایآ  کشت ، يور  امش  نتسشن  هوحن  نیا  دییامرفب : جح  عوضوم  ثحب  زا  لبق  - 

؟ ماهتسشن يروط  هچ  نم  رگم  یتمکح ، هچ  هن ، - 
مدوخ دنهدیم . دای  نایوجرنه  هب  اگوی  ياهسالک  رد  ار  نتـسشن  عون  نیا  ياهتـشاذگ ، رگید  ياپ  يوناز  يور  ار  تیاپ  ره  تشپ  امـش  - 

. دنیوگیم سوتول  نتسشن ، عون  نیا  هب  منکن ، هابتشا  رگا  دشن . مریگب ، دای  ار  نتسشن  عون  نیا  هک  مدرک  شالت  یلیخ  لبق  لاس  دودح 10 
مراذگیم و میاپ  يور  يروط  نیا  ار  رتفد  مسیونب . بلطم  مناوتیم  رتهب  منیشنیم ؛ هک  يروط  نیا  هوالع ، هب  ماهدرک . تداع  لوا  زا  نم  - 

. مسیونیم بلطم 
: مدیسرپ اقآجاح  زا  ياچ  فرص  زا  دعب 

؟ تسیچ تسه ، فارطا  هک  اهباتک  نیا  مسا  - 
. نک هاگن  تدوخ  مه  ار  ات  دنچ  نآ  راکذالاموتخ ، یکی  نیا  تایالاصاوخ ، یکی  نیا  میرک ، نآرق  یکی  نیا  - 

؟ تسیچ ياهتشون ، هک  ذغاک  قرو  نیا  - 
. ماهدرکن حالصا  سیونکاپ و  زونه  متشون و  هکم  رد  هک  تسا  يرعش  - 

؟ مسیونب ار  امش  رعش  تسه  هزاجا  - 
. منک حالصا  یناوخ و  هرابود  مدرکن  تصرف  زونه  یلو  هتبلا ، - 
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هکم رد  اقآجاح  رعش 

مدش رای  هلاو  مدید ، وت  يابیز  خرمدش  راتفرگ  هبعک  دنمک و  يوم  هب  نم 
مدش رای  هر  رجِح  رَجَح  يوس  ناور  یکنم  رب  تبحم  تسد  کمک و  يدوبن  رگ 

مدش رادولج  تساوخ  ادخ  هک  هَّللدمَحدش  يراتفرگ  عفر  مدز  هسوب  نانچ  نآ 
مدش راذ (1) 13  متفای و  فده  هک  هَّللدمحفده  رای  خر  دوب و  نم  هرمه  مردام 

مدش رای  هرمه  مه  لیان و  نیا  هب  مهناج  يدهم  خر  تسود و  هر  خر  دیماب 

رگید تیب  ود  و 
هدش قاط  متیصعم  تقاطهدش  كاپ  ماهنگ  رگ  ایادخ 

هد مکالول  هب  حور  یکاپهد  مایکاخ  یگدنز  رگد  هن 

دوب ردام  جح  طقف  میوزرآ 

دوجو هب  امش  ردام  يارب  هک  یتالکشم  دیداتفا و  ادخ  يهناخ  هب  نتفر  رکف  هب  هک  ادتبا  زا  ار  عقوام  حرـش  مینک . عورـش  لوا  زا  میورب  الاح 
. دییامرفب ادتبا  زا  ار  هکم  هنیدم و  يایاضق  هیقب  دمآ و 

. دیاین مدای  شاهمه  هک  تسا  نکمم  - 

مدیدن . همانتغل  رد  یتغل  نینچ  یلو  ندش ! هّرذ  هّرذ  ینعی  راذ  ینعم  تفگ : اقآجاح  - 1
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. هدب حرش  میارب  ینک ، مک  ای  ییازفیب و  نآ  هب  ياهملک  هک  نیا  نودب  ّتقد و  اب  دیآیم  تدای  هک  هچ  ره  - 

؟ منک عورش  اجک  زا  یتفگ  - 
. ادخ يهناخ  زا  تشگرب  زور  ات  دیداتفا  ادخ  يهناخ  هب  نتفر  رکف  هب  هک  ینامز  زا  - 

هک دربب  ادـخ  يهناخ  هب  ار  ردام  هک  تشاد  وزرآ  دوب ، هدـنز  یلع ، دمحادیـس  مدیهـش ، ردارب  هک  ینامز  دـیآیمن . مدای  هک  لوا  زور  زا  - 
نم هب  ود  ره  باوخ  ملاع  رد  دش . دیهـش  مه  وا  هک  دربب  جح  ار  ردام  تساوخیم  نیـسحدمحمدیس ، مرگید ، ردارب  وا  زا  دعب  دش و  دیهش 

. داتسرف دنهاوخ  جح  هب  ار  ردام  هک  دندوب  هتفگ 
ًاددجم دشن . يربخ  تشذـگ ، یتدـم  دنتـشون . تسیل  رد  ارم  مسا  مدرک و  هعجارم  دیهـش  داینب  هب  مربب . جـح  هب  ار  ردام  هک  دـش  نم  تبون 

. مینکیم مادقا  عقوم  هب  دشاب  تحار  تلایخ  دنتفگ : دیدرکن ، يراک  نم  يارب  ارچ  هک  متفگ  مدرک و  هعجارم 
دلوت زور  رد  دعب و  هتفه  هس  هدش . امش  تبون  هک  دنداد  عالطا  نم  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  يهمطاف  ترـضح  دلوت  زور  رد  دعب ، زور  ای 5   4

شورف  ) طرـش عیب  ار  هناـخ  نیمه  متفر  متـشادن . لوـپ  اًلـصا  مه  نم  نک . زیراو  لوـپ  هک  دـنداد  عـالطا  نم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
. دشن يربخ  دیهش  داینب  زا  یتدم  مدوب  هدرک  یـسیون  مسا  هک  یتقو  مدرک . زیراو  باسح  هب  متفرگ و  ناموت  نویلیم  متشاذگ و 3  هلاسکی )
: تفگ مباوج  رد  مربب . جح  هب  ار  ردام  ات  دینک  کمک  مه  اهامش  لقاال  هک  مدرک  هلگ  مدید . باوخ  ار  دمحادیس  مدیهش  ردارب  بش  کی 
ار ردام  هک  نیا  ات  متسه  امش  رانک  رد  مه  زاب  دشن ، رگا  دننکیم و  تسرد  ار  راک  ناشدوخ  اهنآ  دینک . هعجارم  دیهـش  داینب  هب  طقف  امش 

. میربب جح  هب 
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؟ دیدرک راک  هچ  جح  هب  ردام  ندرب  رد  امش  هک  مدرک  هلگ  نسحدمحمدیس  مرگید ، دیهش  ردارب  زا  لایخ  رد  يرادیب و  رد  مه  راب  کی 

. دوب مهاوخ  امش  رانک  رد  مه  دعب  هب  نیا  زا  ماهدوب و  امش  رانک  رد  مه  نم  هتشاد ، تفرشیپ  راک  هچ  ره  مه  لاح  هب  ات  داد : خساپ 
هکم هنیدم و  هب  باوخ  رد  راب  دنچ  تفر ؛ دیهاوخ  جح  ردام ، امش و  شابن ، نارگن  ردق  نیا  تفگ : نم  هب  نامز  ماما  هک  باوخ  نآ  زا  دعب 

. مدمآ
. مدید رفس  نیا  رد  هک  دوب  ییاهنیمه  ًاقیقد  سدقم  ياهناکم  دهاشم و  ریاس  ارح و  راغ  هکم ، عیقب ، ناتسربق  هنیدم ،

! ردام ریمن ، الاح 

لاس تسا و 75  لیلع  ضیرم و  مردام  دندرک . تفلاخم  مردام  نتفر  اب  ناوراک  رتکد  ریدم و  ادخ ، يهناخ  هب  نتفر  زا  لبق  تفگ : اقآجاح 
. دراد نس  مه 

. دنداتسرفن ادهش  هداوناخ  اب  ار  ناشیا  اذل  دوب ، ضیرم  یتخس  هب  مردام  نوچ 
. میدش دیماان  ام  تفرگ و  تدش  مردام  یـضیرم  مه  نآ  زا  لبق  هام  کی  دوش . رتهب  یمک  مردام  دیاش  رگید  لاس  ات  منامب  متفرگ  میمـصت 
. درکیم رارکت  یتخـس  هب  مه  ردام  مدـناوخ . راضتحا ) لاـح  رد  درف  يارب  صوصخم  ياـعد   ) هلیدـع ياـعد  شرـس  يور  هک  دـش  يروط 

كاندرد یخوش  کی  اب  راب  کی  ندناوخ  نیح  رد  دـهد . ناج  ات  دـنک  رارکت  لد  رد  مه  وا  مناوخب و  اعد  هک  درکیم  هراشا  بترم  ردام ،
جح هلب  بجاو ! جـح  تفگ : درک و  زاب  ناهد  هعفد  کـی  مرداـم  مربب . بجاو  جـح  ار  وت  متـشاد  وزرآ  نم  هخآ  ریمن ، ـالاح  رداـم ! متفگ :

. دوشیم ام  تبون  رگید  هام  ود  ات  ماهتشون و  ار  امش  مسا  نم  بجاو ،
. دیروایب میارب  ياچ  کی  سپ  بوخ ، یلیخ  تفگ : داد و  هیکت  یتشپ  هب  دش ، دنلب  اج  زا  داد ، دوخ  هب  یناکت  مردام 
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البرک هنیزه 

میارب متفریم  هک  هکم  هنیدـم و  رد  اج  ره  متفگ ، اًلبق  هک  روط  نامه  میدـش . مزاع  جـح  هب  ام  دوب  یلکـش  ره  هب  هرخـالاب  تفگ : اـقآجاح 
، مسرب هبوت  نوتـس  هب  هک  مدرک  شالت  یلیخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلادجـسم  رد  زور  کی  مدوب . هدـید  باوخ  رد  اًـلبق  نوچ  دوب ؛ انـشآ 

متفر وا  دزن  درک ، هراشا  نم  هب  هبوت  نوتس  ياپ  زا  برع  یجاح  کی  هک  مدوب  هبوت  نوتس  يرتم  ود  رد  متسناوتیمن . دوب ، غولش  نوچ  یلو 
هداتسیا اپ  رس  هک  شتسود  زا  هظحل  نیمه  رد  متسه . هنیدم  ياههعیش  زا  نم  تفگ : داد و  تسد  درک ، یـسرپلاوحا  نم  اب  یـسراف  هب  وا  و 

رفن دنچ  دعب  دنناوخب ، زامن  نم ) هب  هراشا   ) ناشیا ات  دینک  ربص  هظحل  دـنچ  دـنتفگ : ناشیا  هبعک ! داد : باوج  يوریم ؟ اجک  دیـسرپ : دوب ،
! ناوخب زامن  اج  نیمه  دنتفگ : دنداد و  نم  هب  مه  يرهم  دندرک ، زاب  ییاج  دنداد و  مه  تسد  هب  تسد 

؟ تفگن يزیچ  یسک  ایآ  دنوشیم ، تحاران  تدش  هب  دجسم  نیرومأم  دناوخب ، زامن  رهم  اب  یسک  دنراذگیمن  هک  اج  نآ  اقآجاح ! - 
. تفگن يزیچ  یسک  اًلصا  هن ، - 

؟ موریم هبعک  تفگ : دوب ، هداتسیا  اپ  رس  هک  يدرم  نآ  یتفگ : - 
! موریم هبعک  تفگ : هلب  - 
!؟ اجک هبعک  اجک ! هنیدم  - 

. هبعک تفگ  هکلب  موریم ، هکم  تفگن  یتح  منادیمن ، - 
؟ يدرکن ساسحا  نارگید  فرط  زا  يراشف  ای  یتمحازم  يدناوخ ؛ زامن  امش  دندرک و  زاب  اج  امش  يارب  اهنآ  یتقو  - 

. مدناوخ زامن  تحار  یلیخ  ًادبا ، هن ، - 
؟ دش هچ  دعب  - 

ًاددجم دنام . دوب ، هدرک  میادص  هک  یلوا  نآ  دنتفر و  رفن  دنچ  نآ  دعب  - 
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هک مدـش  هجوتم  البرک ! هنیزه  مه  نیا  تفگ : متـسد و  يوت  درک  تسد  دـعب  دیـسرپ . میاـههچب  هداوناـخ و  زا  درک و  یـسرپلاوحا  نم  اـب 

دعب مدش . جراخ  دجـسم  زا  مدرک و  یظفاحادـخ  تبحـص  هقیقد  دـنچ  زا  دـعب  متـشاذگ . مبیج  يوت  ار  نآ  تشاذـگ ، متـسد  فک  يزیچ 
گرب کی  مدـید  رـالد ؟ اـی  لاـیر  اـی  تسا  راـنید  مهرد و  اـیآ  منیبب  اـت  مدروآرد  دوب  هداد  وا  هک  ار  يزیچ  نآ  مبیج و  يوت  مدرک  تسد 

نیا هداد ! نم  هب  رانید  مهرد و  ياج  هب  ار  یتاغیلبت  ذغاک  هتشاذگ ! مراک  ِرس  هک  نیا  لثم  هچ ؟ ینعی  متفگ : مدوخ  اب  تسا ! یتاغیلبت  ذغاک 
هدنام مک  هک  دش  دمجنم  نانچ  میوزاب  تسد و  تخیر . ملد  هب  هک  دش  درـس  نانچ  متـسد  رد  ذغاک  نآ  هراب  کی  تشذـگ ، منهذ  رد  هک 
يوت مدرک  تسد  عبر  کی  زا  دعب  دش . فرط  رب  میوزاب  تسد و  يدرس  هلـصافالب  متـشاذگ . مبیج  رد  ار  نآ  تمحز  اب  موش ! كاله  دوب 

! یتاغیلبت ذغاک  کی  دوب و  حیبست  کی  مدید  مبیج 
: مدیسرپ

!؟ دزیرب تلد  هب  هک  دوش  درس  ردق  نیا  هک  تسین  نهآ  دوشیمن . درس  ردق  نیا  هک  ذغاک  - 
. منادیمن - 

؟ تشاد مه  هجهل  اقآ  نوا  - 
. درکیم تبحص  یسراف  ام  لثم  ًانیع  تشادن و  هجهل  اًلصا  هن ، - 

؟ يدرک راک  هچ  ار  ذغاک  - 
. ماهدرکن ادیپ  زونه  مدوب ، هتشاذگ  راب  يوت  - 

. منیبب ار  ذغاک  نآ  مراد  تسود  - 
. تسا یتاغیلبت  ذغاک  کی  طقف  دشاب ، یمهم  زیچ  دیابن  ًارهاظ  - 

؟ دنداد امش  هب  ارچ  سپ  تسین  یمهم  زیچ  رگا  - 
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. تسا ذغاک  بحاص  لصا  تسین ، ذغاک  لصا  منادیمن . - 

؟ دوشیم هچ  تنتفر  البرک  فیلکت  الاح  البرک ، هنیزه  مه  نیا  دنتفگ  دنداد ، امش  هب  ار  ذغاک  یتقو  - 
. منادیمن اًلعف  دوشیم ، يروط  کی  ًامتح  مرظتنم ، - 

؟ يدرک راک  هچ  ار  حیبست  نآ  - 
. تسا مبیج  يوت  ود  ره  رهم  حیبست و  - 

. دوب هدش  هتـشون  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  یماسا  رهم  يور  دندوب . یلِگ  هزات و  حیبست  رهم و  داد . ناشن  ار  رهم  حـیبست و  اقآجاح  دـعب  و 
رظن هب  یلدرخ  یمک  تشاد و  قرف  اههناد  ریاس  اب  حـیبست  زا  هناد  راهچ  گـنر  دادیم . ار  وب  نیمه  مه  حـیبست  دادیم ، كاـخ  شوخ  يوب 

. دیسریم

تفرگ ار  متسد  راب  ود  وا 

هب ار  مدوخ  متساوخ  دعب  متسناوتن . مناسرب ، دوسالارجح  هب  ار  مدوخ  متـساوخ  دش ، مامت  عتمت  هرمع  لامعا  هک  نیا  زا  دعب  تفگ : اقآجاح 
دنناوخیم و زامن  دنراد  ياهدع  مدش  هجوتم  هک  دش  رتغولـش  مدید  هعفد  کی  متفر ، مه  شايرتمیتناس  هد  ات  مناسرب ، ادخ  يهناخ  برد 
ار یناوج  هظحل  نیمه  رد  دناهتفرگ ؟ ار  مدرم  فاوط  يولج  دنناوخیم و  زامن  اج  نیا  اهنیا  ارچ  هک  مدـش  تحاران  دناهتـسب . ار  مدرم  هار 

: تفگ تسین ، اج  متفگ : ناوخب ، زامن  مه  وت  ایب  تفگ : تفرگ و  ار  متسد  دز و  دنخبل  میور  هب  هک  مدید 
دش و دیدپان  درف  مدش و  زامن  لوغشم  اج ، مه  نیا  تفگ : داد و  ناشن  نم  هب  هداجس  کی  هزادنا  هب  ییاج  دعب  منکیم ، ادیپ  اج  تیارب  ایب ،

. مدیدن ار  وا  رگید 
یلکشم امش  يارب  تیعمج  ماحدزا  يدناوخیم ، زامن  امش  یتقو  - 
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؟ درکن داجیا 

میهاربا ماقم  فرط  هب  دش  مامت  هک  زامن  مدرکن ، ساسحا  ياهنت  يراشف و  چیه  مدوب ، تحار  یلیخ  مدـناوخ . یتعکر  ود  ات ، ود  نم ، هن ، - 
. متفر

؟ دوب غولش  ای  یتفر  تحار  یتفر ، ماقم  فرط  هب  یتقو  اقآجاح ! - 
هک میهاربا  ماقم  هب  متـسد  هزات  متفر . ولج  دایز  تمحز  اب  تساغوغ و  مدید  مدش ، دـنلب  میاج  زا  دـش و  مامت  زامن  هک  نیا  ضحم  هب  هن ، - 
ات ناـشک  ناـشک  ارم  تشاد ، بل  هب  دـنخبل  درکیم و  هاـگن  نم  هب  هک  یلاـح  رد  تفرگ و  ار  متـسد  چـم  دـمآ و  ورهدـنخ  یناوج  دیـسر ؛

! تردام مه  نآ  ورب ، الاح  تفگ : درک و  اهر  ار  متسد  دعب  درب و  دجسم  ياههلپ  کیدزن 
؟ تسامش رظتنم  تردام  هک  دیتسنادیم  امش  اقآجاح  - 

فاوط دنورب و  ناشدوخ  ات  دندوب ؛ هتشاذگ  ياهشوگ  رد  ار  مردام  اهنآ ، دوب . هدمآ  شایقاطامه  ياهمناخ  اب  مردام  متـشادن ، ربخ  هن ، - 
. دوب نارگن  یلیخ  مه  مردام  دننک ،

؟ يدیسرپن وا  زا  يزیچ  امش  درب ، ناشک  ناشک  تفرگ و  ار  امش  تسد  وا  یتقو  - 
. مدیسرپن يزیچ  مه  نم  دیدنخیم و  شاهمه  وا  هن ، - 

؟ درکن داجیا  امش  يارب  یلکشم  تیعمج  راشف  ماحدزا و  دیدرکیم ، یط  ار  رتم   50 نآ 40 - دیتشاد  رفن  ود  امش  یتقو  - 
. دوبن نامریسم  رد  یسک  دوب و  زاب  هار  ًادبا . هن ، - 

؟ يربیم اجک  ارم  اقآ  هک  يدیسرپیم  شاک  ناج ! اقآجاح  - 
! مسرپب يزیچ  متسناوتن  هک  دوب  ورهدنخ  نابرهم و  نانچ  وا  - 

؟ دش هچ  دعب  بوخ ! - 
. مدیدن یمهم  زیچ  تافرع  ات  یچیه . دعب ؟ - 
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: تفگ وناب  نآ 

راپسب ام  هب  الاح 

. مدوب شهارمه  مردام ، ِعتمت  جـح  فاوط  رد  دوب . هدـنام  مردام  لامعا  زا  یتمـسق  زونه  یلو  مدوب ، هدرک  مامت  ار  ملامعا  تفگ : اـقآجاح 
هن نم و  هن  متفه  طوش  رد  میداد . ماجنا  دایز  یگتسخ  یتخس و  اب  مشـش  طوش  ات  مدادیم . فاوط  متـشاد  مدوب و  هتفرگ  ار  ردام  لغب  ریز 

یندنک ناج  ره  هب  میداتـسیایم . هظحل  دنچ  میتفریم و  ولج  هتـسهآ  یلیخ  یلیخ  میدرک . ادخ  هب  لکوت  مه  زاب  میتشادن . تکرح  ناوت  وا 
. میتفر مه  ینامی  نکر  ات  ار  متفه  طوش  دوب ؛

مینیشنب میتسناوتیم  هن  دوب ؛ غولش  یلیخ  یلیخ  نوچ  میرادرب . میتسناوتن  مدق  زا  مدق  دش ، مامت  نامیئاناوت  تردق و  رگید  ینامی  نکر  رد 
متسناوتیمن مه  اپ  رس  دیزرلیم و  یگتسخ  تدش  زا  میاپ  تسد و  میدرگرب . تحارتسا  زا  دعب  میوش و  جراخ  فاوط  زا  میتسناوتیم  هن  و 

یلع ترضح  ردام  تفاکـش و  هبعک  راوید  دنیوگیم  هک  ییاج  نامه  ینامی  نکر  رد  تسرد  دوب ، هتفر  لاح  زا  اًلماک  مه  مردام  متـسیاب .
. راپسب ام  هب  الاح  تفگ : دمآ و  ام  فرط  هب  تشاد  نت  هب  یبرع  سابل  هک  ییوناب  دش ، هبعک  لخاد  مالسلا  هیلع 

. راپـسب ام  هب  الاح  دندومرف : ناشیا  تفگ : اقآجاح  راپـسب ؟ ام  هب  ای  راپـسب  نم  هب  دندومرف ، وناب  نآ  متفگ : مدیود و  اقآجاح  تبحـص  يوت 
: متفگ مه  نم 

ردام و هناش  يور  تشاذـگ  تسد  مه  وناب  نآ  متفرگ و  ار  رداـم  تسد  کـی  نم  مدرک . صـالخ  مندرگ  زا  ار  رداـم  تسد  میتمدـخ ، رد 
ات درک ، توکـس  یقیاقد  هک  دش  بهتلم  نانچ  اقآجاح  اج  نیا  رد   ) دیـسر طخ  هب  هک  ردام ، ياپ  میتفر . دوسالارجح  طخ  ات  تحار  یلیخ 

. دش مه  لوبق  مامت و  امش  فاوط  هَّللدمحلا  تفگ : درک و  ام  فرط  هب  ور  وناب  نآ  دوش ،) مارآ 
: مدیسرپ اقآجاح  زا 

؟ دیتسه مدنچ  طوش  رد  امش  هک  دوب  هدیسرپن  امش  زا  وناب  نآ  - 
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. ریخ - 

؟ دیدرکیمن یگتسخ  ساسحا  دیداد ، همادا  فاوط  هب  مه  رانک  رد  يرفن و  هس  امش  یتقو  - 
. ًادبا اًلصا و  - 

؟ درکن داجیا  یلکشم  امش  يارب  تیعمج  - 
. میتفر تحار  یگتسخ و  نودب  دوب و  زاب  هار  هن ، - 

! دورب هار  دناوتیمن  ییاهنت  هب  هک  امش  ردام  - 
. تساج نیمه  مه  مهم  يهلئسم  - 
؟ تسه ترظن  رد  وناب  نآ  هفایق  - 

. دوب هعنقم  اب  یکشم و  سابل  ینارون ، دیفس و  ياهرهچ  مادنا ، کیراب  - 

راوخمغ يوناب 

؟ يدید راب  نیا  هک  دوب  یلکش  نیا  هب  شاهفایق  يدوب ، هدید  رگا  يدوب ؟ هدید  مه  اًلبق  ار  وناب  نیا  ایآ  مدیسرپ : اقآجاح  زا 
متخ سلجم  اـیلع  يارـس  مُس  ياتـسور  یمیدـق  دجـسم  رد  دـش ، دیهـش  زاوها  رد  مردارب  یتقو  مدوب . هدـید  اًـلبق  هلب ، داد : خـساپ  اـقآجاح 

تبیصم عقوم  دجسم . برد  رگید  فرط  ناگتسب  زا  یکی  اب  مردپ  میدوب و  هداتسیا  اپ  رس  دجـسم  برد  فرط  کی  میومع  نم و  میتفرگ .
. تسشن يرتم  ود  يهلصاف  هب  برد  طسو  دش و  دجسم  لخاد  گنرمک  یبآ  رداچ  اب  یمناخ  ندناوخ ،

زا ام  دعب  دـنتفر . ناشیا  دـش ، مامت  هک  هضور  درک . هیرگ  مه  یلیخ  تسا . دیهـش  کی  ردام  ای  تساتـسور  ياهنز  زا  هک  میدرک  لایخ  ام 
. دوب ناشیا  هیبش  مه  وناب  نآ  هرهچ  میدیدن ! ینز  چیه  ام  دنتفگ : همه  تسشن ؟ برد  طسو  دمآ و  هک  دوب  یک  مناخ  نیا  میدیسرپ : مدرم 
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؟ يدید ار  وا  هعفد  ود  نیمه  طقف  - 

. دوب هدیشوپ  اًلماک  شتروص  لبق  تاعفد  مدید ، ار  شاهرهچ  راب  ود  نیا  طقف  ماهدید ، دایز  - 
؟ ینیبب ار  شاهرهچ  یتسناوت  رخآ  هعفد  ود  نیا  هک  تشاد  یلیلد  هچ  ینکیم  رکف  - 

دنزرف هک  ام  میمرحمان ؟ ام  رگم  ناجردام ! متفگ : دوب . هدیـشوپ  اًلماک  تروص  یکـشم و  سابل  اب  شمدـید  هک  باوخ  ملاع  رد  راب  کی  - 
. میتسه امش 

. دشیم هدید  شتروص  رانک  شیاهوم ، زا  یمک  یتح  دوب . زاب  شتروص  ردام ، فاوط  ماگنه  ادخ ، يهناخ  رد  ًاصوصخم  مدید ؛ هک  دعب 
؟ دنوشیمن رضاح  تیعمج  نیب  رد  زاب  تروص  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک  ینکیمن  رکف  - 

. دننیبیمن ار  وا  هک  نارگید  میدید ، ار  وا  مردام  نم و  - 
؟ یسرپیمن ار  اهنآ  مسر  مسا و  ینکیمن و  یلاوئس  اهنآ  زا  ارچ  ینیبیم ، ار  اهنآ  هک  تاظحل  نامه  رد  اقآ ! جاح  - 

. دسریمن مرکف  هب  اًلصا  تاظحل  نآ  رد  منادیمن ! - 
امش گرزبردام ، مسرپب  هک  دیـسرن  مرکف  هب  اًلـصا  دوب . نامرانک  رد  هدرک  توف  تساهلاس  هک  مگرزبردام  لامعا ، ماگنه  رد  مه  راب  کی 

هک مدرکیم  جراخ  متـشاد  دوسالارجح  طخ  زا  ار  مردام  دش ، مامت  هک  فاوط  مداد ، فاوط  ار  ردام  هک  زور  نامه  اجک !؟ اج  نیا  اجک و 
بآ متفر  نم  تسـشن . شرانک  رد  مه  مگرزبردام  متـشاذگ ، نوتـس  کی  رانک  رد  ار  ردام  یتقو  تسا . ام  رانک  رد  مه  مردام  ِردام  مدـید 

. متشگرب مدناوخ و  زامن  تعکر  دنچ  مدروخ و  مزمز 
هاگن ار  ام  نانچمه  ناشیا  میدشیم ، جراخ  دجسم  زا  میتشاد  هک  دعب  تسا . هتـسشن  مردام )  ) شرتخد رانک  رد  مگرزبردام  نانچمه  مدید 

بوخ درکیم .
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! مدیدن هن ، تفگ : دوب ؟ هتسشن  ترانک  رد  تردام  يدید  یتسار  متفگ : مردام  هب  میدش ، نوریب  دجسم  زا  هک 

دندش ناشیا  هجوتم  امش  ردام  دنداد ، فاوط  تردام و  هناش  يور  دنتشاذگ  تسد  وناب  نآ  یتقو  هک  مسرپب  امـش  زا  تفر  مدای  اقآجاح ، - 
؟ دندشن هجوتم  راب  نیا  لثم  ای 

دندرکیم و یتحار  شمارآ و  ساسحا  شاهناش  يور  دندوب  هتـشاذگ  ار  ناشتـسد  وناب  نآ  هک  نیا  زا  دـندش و  هجوتم  اج  نآ  رد  ناشیا  - 
! دشن شاهجوتم  دوب ، هتسشن  شرانک  دوب و  هدمآ  شردام  هک  راب  نبا  یلو  دوب . هتفر  نیب  زا  مه  شاهناش  درد 

مریمیمن دوب : هتفگ  مردام 

: مدیسرپ اقآجاح  زا 
؟ دماین شیپ  تردام  يارب  يرگید  يهلئسم  ایآ  - 

سیئر یتقو  تسا . هدرم  مردام  هک  دندرک  روصت  مه  رتکد  ناوراک و  ریدم  دُرم .)  ) درک مامت  رعشم ، هب  تافرع  يهلـصاف  رد  مردام  ارچ ، - 
، هن دـیوگیم : دـیآیم و  فرح  هب  مردام  دوبیم ، ام  هارمه  شرـسپ  شاک  درک ، ماـمت  مه  یبیب  نیا  دوب ، هتفگ  دـنلب  يادـص  اـب  ناوراـک 

! مریمیمن نم  دوشن  مامت  مجح  کسانم  ات  مریمیمن .

مرح رد  ورادشون 

. منک تمحز  عفر  ات  وگب  تاهتـشذگ  زا  مه  یتعاس  مین  هزادنا  هب  دیرادن ، جـح  ترفاسم  رد  يرگید  بلطم  رگا  مدرک  لاوئـس  اقآ  جاح  زا 
: تفگ درک و  لوبق  اقآ  جاح 
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دیماان همه  هک  نیا  زا  دعب  مراد . ناطرـس  هک  دنتـسنادیم  نایفارطا  یلو  مراد ، یـضرم  هچ  هک  متـسنادیمن  ادـتبا  مدـش . ضیرم  یناوج  رد 
باوخ ملاع  رد  بش  متـسب . لیخد  مرح  رد  درب . اضرلایـسوم  نبیلع  مرح  هب  ارم  دوب ، دابآردنلق  رهـش  یناحور  هک  میومع  دـندوب ، هدـش 
ناشن ارم  هیک ؟ امش  ضیرم  دیسرپ : میومع  زا  دش . جراخ  حیرض  زا  تسد  بحاص  دعب  دمآ و  نوریب  حیرض  زا  قشاق  کی  اب  یتسد  مدید ،

هب مدش ؛ رادیب  باوخ  زا  هک  دـعب  مدروخ . روخب و  ورادشون  نیا  زا  تفگ : مناهد و  يولج  دروآ  ار  قشاق  دوب ، مه  دّیـس  هک  درف  نآ  داد .
. تفای دوبهب  دندرکیم ، روصت  جالعال  ار  نآ  اهرتکد  هک  مناطرس  يرامیب  تسین . يزاین  رگید  هک  میورب  متفگ : میومع 

رگید ياهدادما 

اهمرادناژ غاب ، زا  نتشگرب  عقوم  رد  درک . توعد  غاب  هب  ار  ام  يدرف  زور  کی  متفر . اتـسور  هب  ینید  تاغیلبت  يارب  مدوب و  هبلط  یناوج  رد 
ارم رهش  تاماقم  زا  یکی  دننک . یفرعم  ناگداپ  هب  يزابرـس  تمدخ  تهج  اج  نآ  زا  ات  دندرب ، ماجتبرت  یکلام  هاگـساپ  هب  دنتفرگ و  ارم 

: تفگ دناهدروآ . يزابرس  يارب  ارم  متفگ : دینکیم ؟ راک  هچ  اج  نیا  دیسرپ : دید و  اهمرادناژ  اب 
. یتسه هاش  میژر  هب  هتسباو  امش  هک  نیا  يارب  متفگ : ارچ ؟ دیسرپ : هن . متفگ : منک ؟ تصالخ  یهاوخیم 

مارح نداد  هوشر  متفگ : دنکب . ار  راک  نیا  مایئاد  مدشن  رـضاح  دنک ؛ صالخ  ارم  دهدب و  هوشر  ناموت  رازه  هس  ات  دمآ  مایئاد  دـعب  زور 
. نک صالخ  ارم  راوگرزب ! ّدج  ای  هک  مدرک  اعد  بش  نآ  دندرب . ناگداپ  هب  ارم  تسا .

. دنک دیدزاب  راسمیت  ات  دندرک  فص  هب  ار  ام  میدیشوپ . سابل  میدیشارت و  رس  مدش . زابرس  مدوب و  ملاس  دنتفرگ ، شیامزآ  نم  زا  دعب  زور 
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نآ يهیاـس  ورب  تفگ : هلب . متفگ : ياهبلط ؟ امـش  دیـسرپ : دـمآ و  ولج  دـعب  درک و  هاـگن  نم  هب  هظحل  دـنچ  دـمآ ، کـیدزن  یتقو  راـسمیت 

؟ منک راک  هچ  ار  نیرومأم  متفگ : میرادن . يراک  امش  اب  ام  منک ؛ صخرم  ار  امش  ات  نامب  رظتنم  تخرد ،
. دنشاب هتشادن  يراک  نم  اب  هک  داد  روتـسد  اهنآ  هب  هنارمآ  یلیخ  تساوخ و  ار  اهنآ  مداد . شناشن  ار  رومأم  رفن  ود  رومأم ؟ مادک  تفگ :

لخاد یتقو  هک  نیا  طرش  هب  تسامش ، لام  دهشم  هب  تشگرب  یلدنص  نیلوا  دیتسه و  یفاعم  درف  نیلوا  امـش  تفگ : نم و  هب  درک  ور  دعب 
. دیناسرب مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  ار  ممالس  اج  نامه  زا  يدش ، مرح 

فرشم مرح  هب  ًامیقتسم  میتشگرب و  دهـشم  هب  دوب ، هدش  فاعم  مه  وا  هک  رگید  يهبلط  کی  قافتا  هب  دندرک و  مفاعم  دش . مه  روط  نامه 
. مدناسر مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  ار  پیترس  نآ  مالس  ون  نحص  هب  يدورو  رد  هناتسآ  رد  میدش .

شوغآ رد  ارم  دـمآ و  مفرط  هب  تسا ، رادشفک  مدرک  رکف  هک  يدرف  میدادیم ، لیوحت  ار  نامیاهشفک  ینک  شفک  رد  میتشاد  هک  دـعب 
: تفگ تفرگ و 

یسوم اقآ  اب  متفگ : ینزیم ؟ فرح  یک  اب  دیـسرپ : دوب ، نم  اب  هک  هبلط  نآ  دعب  هلب . متفگ : يدش ؟ یـضار  يدش ؟ فاعم  يدش ؟ صالخ 
: تفگ رادشفک .

یـسوم اقآ  ارچ ، متفگ : مدیدن . ار  یـسک  نم  یلو  دینکیم  هقناعم  راگنا  دیراد  هک  دیـسر  مرظن  هب  هظحل  کی  طقف  تساجک ؟ یـسوم  اقآ 
! دنتشادن ربخ  مه  اهنآ  میدیسرپ ، اهرادشفک  زا  میدیدن . ار  یسک  میتشگ ، ار  نامفارطا  ود  ره  دعب  دوب .

! اّدج ای  دننک ؟ مفاعم  هوشر  اب  دنتساوخیم  هک  يدید  اّدج ! ای  متفگ : متسیرگ و  هتسکش  یلد  اب  رکش ، ترایز و  نمض  مدش و  مرح  لخاد 
! اّدج ای  يراذگیمن . میاهنت  یتسه و  مرانک  رد  هک  هدب  مناشن  یلکش  هب  متسه  وت  دنزرف  نم  رگا  اّدج ! ای  راذگن . اهنت  تالکشم  نیا  اب  ارم 

فاعم وت  کمک  هب  هک  نیا  اب 
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ملد ات  يراذـگیمن ، میاهنت  متـسه و  وت  دـنزرف  هک  یهد  ناشن  نم  هب  یلکـش  هب  هک  مراد  اّنمت  یلو  یتشاذـگن ، میاهنت  هک  نیا  اـب  مدـش و 

يزیچ مدرک  ساسحا  متفریم ؛ دجـسم  فرط  هب  متـشاد  یتقو  مدرک . كرت  ار  مرح  دایز ؛ يهثاغتـسا  ترایز و  اـعد ، زا  دـعب  دوش . رتمرگ 
ار هلوح  نآ  ماهدـیدن . لاح  هب  ات  ار  نآ  هباشم  هک  یگنر  گـنر  ياهلوح  تسا . هلوح  کـی  مدـید  مبیج  هب  مدرک  تسد  تسه ! مبیج  يوت 

. مراد مه  زونه 
دجسم هک  متفرگ  میمصت  مه  نم  اذل  دمآ . مک  دجسم  هب  ناوخزامن  يزور  دنچ  متسه . نامزلابحاص  دجـسم  زامنشیپ  تساهلاس  *** 

دندناوخ و زامن  مرـس  تشپ  دـندمآ و  هلاس  هلاس و 18   20 هلاس ، یناحور 55  رفن   3 مدـید ، باوخ  بش  مدرک . رهق  حالطـصا  هب  مورن و 
. میاهداتسیا امش  رس  تشپ  هشیمه  ام  دییایب  دجسم  امش  دیشاب ، هتشادن  راک  مدرم  هب  امش  دنتفگ :

هچ هک  مدیـشیدنایم  مدوخ  اب  بترم  تفریمن و  نوریب  مرکف  زا  زور  بش و  منیبب . ار  نامز  ماـما  هک  مدرکیم  اـعد  هک  دوب  اـهلاس  *** 
رگا دومرف : نم  هب  مدـید ، ار  ترـضح  باوخ  ملاع  رد  بش  کـی  دـهد . ناـشن  نم  هب  ار  شدوخ  راـب  کـی  لـقاال  ترـضح  هک  منک  راـک 

. ینیبب ارم  ات  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مرح  ایب  ادرف  ینیبب ، يرادیب  رد  ارم  يراد  تسود 
 ... تعاس يدورو ...  رد  دومرف : مرح ؟ ياجک  متفگ :

. متفر هدش  نییعت  لحم  هب  تعاس ، نامه  رد  وضو ، لسغ و  اب  رگید  زور 
رتم کی  نارگید  زا  شدق  تشاد . نت  هب  كزان )  ) یـشاخ يابع  کی  دوب و  دنلب  شدـق  هداتـسیا ! هدـش  نییعت  لحم  رد  رفن  کی  هک  مدـید 

اب متفر . ورف  کش  رد  دوب ! شرمک  هب  هرگ  نودب  ابع و  ریز  ابق و  يور  يدیفس  لاش  دوب ! رتدنلب 
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کـش مه  زاـب  تسا ، نارگید  زا  رتدـنلب  مدـق  هک  دوب  هتفگ  نم  هب  باوخ  رد  شدوخ  هن ؟ اـی  تساـقآ  دوخ  نیا  اـیآ  ایادـخ ! متفگ : مدوخ 

. مدیدن ار  وا  منک ؛ شهاگن  هک  متشگرب  ًاددجم  دش و  رگید  فرط  هب  متروص  هک  هظحل  کی  رد  مدرک .
زا رتم  کی  ناشیا  هک  يدید  تدوخ  هک  نآ  اب  تسا و  رتدنلب  نارگید  زا  مّدق  دناهتفگ : هک  نآ  اب  تاصخشم و  همه  نیا  اب  اقآجاح  متفگ :

. منادیمن مه  مدوخ  تفگ : يدرک ؟ کش  مه  زاب  ارچ  تسا ؛ رتدنلب  نارگید 
یجاح 6:

متفر جح  هب  ندرم  زا  دعب 

هب ًاددجم  اذل  مراد . ناج  زونه  نم  هک  دندش  هجوتم  لسغ  عقوم  رد  دـندرب . هناخدرـس  هب  ارم  هک  مدوب  هدرم  ناتـسرامیب  رد  لبق  لاس  دـنچ 
، مق مرح  بترم  باوخ  رد  مریمب . دعب  میایب و  جـح  هک  دوب  نیا  میوزرآ  اهنت  مدوب ، ناتـسرامیب  رد  لاس  دـنچ  دـنداد . تشگرب  ناتـسرامیب 

. متفریم هکم  هنیدم و  البرک ،
. دندمآ مندید  هب  ناتسرامیب  رد  رود  ًاتبسن  نایانشآ  زا  رفن  دنچ  زور  کی 

رد فاوط  زامن و  لاح  رد  ار  امش  دوجو  راب  دنچ  هناگادج  ناممادک  ره  رفن  دنچ  ام  میتشگرب ، ادخ  يهناخ  زا  یگزات  هب  ام  : » دنتفگ اهنآ 
دیتسه امـش  یعقاو  یجاح  هک  میاهدرک  نیقی  اذل  میاهدرک ؛ ساسحا  ار  تلاح  نیا  هناگادج  ام  زا  مادک  ره  نوچ  میدرک . ساسحا  نیمرح 

صخرم ناتـسرامیب  زا  ارم  مدرکیم . رکـش  ار  دـنوادخ  مدرکیم و  هیرگ  اههام  ات  مدینـش ، ار  نیا  یتقو  مییوگب . لوبق  ترایز  میاهدـمآ  و 
. مدوب رتکد  رظن  تحت  اهتنم  دندرک ،

بلق دوبن . یضار  اًلصا  هک  مه  رتکد  مشاب ، هتشاد  ییاناوت  هک  دشیمن  مرواب  مه  مدوخ  یتح  سک ، چیه  میایب ، رفس  نیا  هب  متـساوخ  یتقو 
نم هب  مه  ار  هلپ  کی  زا  نتفر  الاب  يهزاجا  یتح  اهرتکد  تسا ، رامیب  هک  تساهلاس  نم 
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میارب یلکـشم  چیه  تسا ، ندش  مامت  لاح  رد  جح  هک  الاح  ات  مدمآ  هاگدورف  هب  ناریا  رد  هک  یتقو  زا  مدمآ . ادخ  هب  لکوت  اب  دندادیمن .

. تسا رامیب  مبلق  هک  هتفر  مدای  اًلصا  هدماین و  شیپ 
یجاح 7:

؟ تسیک وا  هک  مدرک  کش 

شندـید يارب  مدرکیم . ار  اقآ  ندـید  يوزرآ  اهلاس  نیا  مامت  رد  موشیم . فرـشم  جـح  هب  هک  تسا  راب   20 متـسه . مق  لها  یناحور و 
رد راب  کی  لبق  لاـس  دودـح 10  مدـناوخیم . صوصخم  ياهاعد  مدادیم و  ماجنا  يدایز  لامعا  موشیم ، فرـشم  هک  ینامز  ًاصوصخم 
وا تانَجَو  تالاح و  هفایق ، زا  دـناوخیم . زامن  تسار  تسد  یمک  نم و  زا  رتولج  رتم  ود  رفن  کی  مدـید  میهاربا ، ماقم  تشپ  زامن و  لاح 

زاـمن شراـنک  رد  هک  يدرف  زا  مدرک  مگ  ار  وا  دـش ، ماـمت  هک  زاـمن  منک . یـسرپلاوحا  وا  اـب  اـت  مدـناوخ  عیرـس  ار  مزاـمن  دـمآ . مشوـخ 
! دناوخیمن زامن  اج  نیا  يدّیس  چیه  تفگ : تفر ؟ اجک  دناوخیم ، زامن  امش  رانک  رد  هک  دّیس  نیا  مدیسرپ : دناوخیم ،

ناجیه اب  مدـید . زامن  لاح  رد  تانَجَو  نامه  اب  تیعقوم و  نامه  رد  ار  دّیـس  نامه  مدـناوخیم ؛ زامن  اـج  ناـمه  رد  زاـب  هک  دـعب  زور  ود 
راگنا میتفریم ، یتحار  هب  ود  ره  تفر ، ادـخ  يهناخ  فرط  هب  مه  وا  متفر ، شفرط  هب  درک . مامت  ار  شزامن  مه  وا  مدرک ، ماـمت  ار  مزاـمن 

. دوبن فاوط  لاح  رد  یسک  هک 
تفر تفر و  وا  مدرکیم . فاوط  شلابند  هب  هبعک ، يرتم  کی  نامه  رد  مه  نم  درک . فاوط  هب  عورـش  دیـسر ؛ هک  هبعک  يرتم  کی  هب  وا 

ادخ يهناخ  هب  تشپ  ناشیا و  هب  ور  مه  نم  دش و  هریخ  ادـخ  يهناخ  هب  داتـسیا و  مرح  هب  ور  دـعب  دیـسر . دوسالارجح  نکر  کیدزن  هب  ات 
: تفگ دیتسه ؟ اجک  لها  امش  مدیسرپ : داد . ار  مباوج  مدرک ، مالس  هقیقد  دنچ  زا  دعب  مدش . شلامج  وحم  مداتسیا و 
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نیا هک  درک  روطخ  ملد  رد  دعب  مدرک و  رکف  یمک  میآیم ! لاس  ره  تفگ : يوشیم ؟ فرشم  هک  تسا  راب  نیمدنچ  مدیـسرپ : نمی ! لها 

ار وا  دـش ، ضوع  عضو  هراب  کی  مدرک  کش  هک  نیمه  دـنک ! تبحـص  یـسراف  یبوخ  نیا  هب  دـناوتیم  هنوگچ  تسا ، نمی  لها  رگا  اقآ 
! متفای فاوط  لاح  رد  تیعمج  ماحدزا  رد  ار  مدوخ  مدیدن و  رگید 

هک ییاج  رد  ای  يدرک و  مگ  ار  وا  هک  لحم  نامه  رد  ایآ  یتفای ؟ لحم  مادـک  رد  ار  دوخ  مسرپب ، یجاح  زا  هک  دوب  هتفر  مداـی  هنافـسأتم  )
)؟ يدناوخیم زامن 

یجاح 8:

دریگیم ار  متسد  رفن  کی 

هک مدوب  هتسخ  مه  یلیخ  مدوب ، هتسشن  رداچ  يهشوگ  رد  اهنت  تافرع  رد  تسا . ربکایلع  ممسا  متسه . ناچوق  ياهاتـسور  زا  یکی  يهچب 
، هدوبن ام  اب  هک  ناشیا  هک  مدرک  رکف  هظحل  دنچ  تسا ! زامن  اعد و  لوغـشم  هتـسشن و  مرانک  رد  ناچوق  جلف  دارفا  زا  یکی  مدید  هعفد  کی 
!؟ هدمآ ادخ  يهناخ  هب  يروط  هچ  مسرپب  ات  دوش ، مامت  شزامن  اعد و  هک  مدنام  رظتنم  دناوخیم ! زامن  اعد و  دراد  اج و  نیا  هدمآ  اجک  زا 

. تسین مرانک  یسک  هک  مدش  هجوتم  هعفد  کی  مدوب ، لایخ  رکف و  نیمه  رد 
: درک هفاضا  یجاح  نیا 

یتح دـشاب ، نم  هارمه  رفن  کی  دـیاب  هشیمه  منکیم . مگ  ار  هار  مشاب  دهـشم  رد  زور  کـی  رگا  متـسه . یـشوه  مک  داوسیب و  مدآ  نم  »
همه دندوب و  نارگن  مه  نم  ماوقا  مدوب . نارگن  یلیخ  ادـتبا  ترفاسم  نیا  رد  مسانـشیمن . زاب  ماهدرک ، دـمآ  تفر و  راب  دـنچ  هک  ار  یهار 

؛ ماهدمآ هنیدم  ادخ و  يهناخ  هب  هک  یتقو  زا  اما  دیآیم . مرس  هب  ییالب  هچ  ترفاسم  نیا  رد  هک  دندیسرتیم 
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رد هن  نتخادنا و  گنس  عقوم  رد  هن  انم ، رعشم و  تافرع و  رد  هن  هنیدم ، رد  هن  هدوب ) هناتخبـشوخ  شروظنم  ًالامتحا   ) هنافـسأتم هنافـسأتم و 
رفن کی  هشیمه  هک  نیا  لثم  موریم . لـته  اـی  سوبوتا و  هاگتـسیا  هب  تسار  کـی  ماهدرکن و  مگ  ار  مهار  اًلـصا  هنیدـم  هکم و  ياـهرازاب 

.« دریگیم ار  متسد 
یجاح 9:

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  شوغآ  رد 

یمر دـنهاوخیم  هک  مناخ  هیجاـح  رفن  مدـید 8  مدرگرب  متـساوخ  یتـقو  مدز . ار  میاهگنـس  یتخـس  هب  یلیخ  هبقع ، هرمج  یمر  عقوم  رد 
: تفگ درک و  نم  هب  ور  نانآ  زا  یکی  دناهدرک . ریگ  تیعمج  يال  رد  يروج  دب  دننک ؛ هرمج 

هدز یتخـس  هب  ار  مدوخ  گنـس  نم  مدوب . نارگن  یلیخ  یلیخ  یلو  متفرگ ، ار  اهنآ  ياهگنـس  نم  نک .» کمک  میاهدـنام ، اـم  یجاـح ! »
متـشحو تخـس  متـشگرب . هبقع  هرمج  فرط  هب  ًادـجم  متخیر ، هسیک  يوـت  ار  اهگنـس  منزب ؟ روـطچ  ار  مناـخ  رفن  گنـس 8  الاح  مدوب ،

. نک مکمک  سابع  لضفلاوبا  ای  متفگ : هیرگ  اب  دنلب و  يادص  اب  هعفد  کی  دوب . هتشادرب 
میاهریت دمآیم . مدای  بیترت  هب  دارفا  مسا  مدز ، گنس  رفن  ره 8  ّتین  هب  متفر  هرمج  يرتم  دنچ  ات  دـندرک . زاب  ار  هار  میارب  مدرک  ساسحا 

هب دوب . لایخ  باوخ و  لثم  میارب  تلاح  نیا  مدمآ . بقع  هب  تیعمج  نایم  زا  یتحار  هب  مدز و  گنس  ناشرفن 7  ره  يارب  درکن . اطخ  اًلصا 
رد دیـشر  دنلب و  الاب  یناوج  مدرک  ساسحا  هعفد  کی  درب . مباوخ  مدوب ؛ نارگن  مه  یلیخ  هک  یلاح  رد  متفر و  تحارتسا  لحم  ياهرداچ 
نآ لامعا  دروخ و  هرمج  هب  تیاهگنس  شابن ، تحاران  تفگ : نم  هب  وا  هدز . هقلح  مندرگ  رود  هب  ار  شتسد  کی  هدیشک و  زارد  مرانک 

تسرد ندز  گنس  يارب  نم  تباین  مه  هدروخ و  هرمج  هب  میاهگنس  مه  هک  ینادیم  اجک  زا  امش  متفگ : هدش ! لوبق  اهمناخ 
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مدید مدرک ، شهاگن  مدش و  زیخمین  سابع ! لضفلاوبا  ای  يدزن  دایرف  رگم  تفگ : امش ؟ متفگ : يدرکن ؟ میادص  امـش  رگم  تفگ : هدوب ؟

. مدش هدنک  میاج  زا  و  لضفلاوبا ! ای  لضفلاوبا ! ای  مدز : دایرف  هراب  کی  درادن ! ندب  رد  تسد  کی 
! لضفلاوبا لضفلاوبا ! متفگ : دش ؟ هچ  دش ؟ هچ  دندیسرپ : دندیود و  مفرط  هب  دندوب ، همیخ  رد  هک  منایفارطا 

دنتـسیرگ و همه  دندوب ، هدینـش  رداچ  رد  ار  ناشیا  لضفلاوبا  لضفلاوبا ، دایرف  دندوب و  ناشیا  رانک  رد  هک  يرفن  دنچ  ناشیا و  اج  نیا  رد 
. متسیرگ مه  نم 

یجاح 10:

! لضفلاوبا ای  متفگ 

مه رفن   7 دوب و 6 - هدرک  ریگ  نآ  ریز  اًلماک  میاهاپ  دوب و  نیگنـس  یلیخ  روتوم  داـتفا ، میاـپ  يور  سیلپ  تلکیـسروتوم  هرمج  یمر  عقوم 
. دنداتفا میور 

سفن متـسناوت  هظحل  کی  رد  طقف  دمآ ! دنب  اًلماک  یتاظحل  يارب  مسفن  دشیم . عطق  تشاد  میاپ  میوگب . ار  منیتداهـش  متـسناوت  یتخـس  هب 
. دـش اجهباج  دروخ و  رُـس  دوب ؛ هداتفا  نآ  يور  نم و  يور  هک  یتیعمج  ریز  زا  روتوم  هراب  کـی  لـضفلاوباای ! متفگ : هلـصافالب  هک  مشکب 

تیعمج ياپوتسد  ریز  زا  نم  دندیطلغ و  یفرط  هب  مادک  ره  دندوب ؛ هداتفا  نم  يور  هک  يدارفا  دمآ . نوریب  یتحار  هب  روتوم  يال  زا  میاپ 
. مدرک ادیپ  تاجن 

یجاح 11:

مدیشک شوغآ  رد  ار  وا 

مروآ اج  هب  میهاربا  ماقم  تشپ  ار  فاوط  زامن  متـساوخ  نآ  زا  دـعب  متفر و  فاوط  میتشگرب : هک  انم  رعـشم و  تافرع و  زا  ماهدـمآ ؛ دزی  زا 
. دشن یلمع  هک 

هک مدرکیم  هیرگ  متشاد  منک و  راک  هچ  هک  مدوب  هدنام  دوب . غولش  هداعلاقوف 

! لضفلاوبا ای  www.Ghaemiyeh.comمتفگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 240 

http://www.ghaemiyeh.com


231 ص :
هک یلاح  رد  میدرک . هیرگ  ود  ره  مدیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  دـعب  مدـناوخ . زامن  نم  تفرگ و  ار  تیعمج  يولج  هلاس   40 رفن 35 - کی 
هک ار  يدرف  مدرک ؛ دـنلب  رـس  اـت  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دیـسرپ : دیـسر و  نم  هب  اـهیناوراک  مه  زا  یکی  مدرکیم  هـیرگ  دوـب و  نییاـپ  مرس 

. مدیدن رگید  دوب ، هدرک  مکمک 
یجاح 12:

درب لته  هب  ار  وا  یسانشان 

راک شومارف  شوه و  مک  رایـسب  تسا ، زاریـش  لها  مه  وا  هک  ام  ياهیناوراک  مه  زا  یکی  یلو  تسا ، هدشن  داجیا  ياهلئـسم  مدوخ  يارب 
دریگیم و ار  شتسد  سانشان ، یناوج  هتسنادیم . ار  لته  مسا  هن  هتـشاد و  یتراک  هن ، دنکیم ، مگ  ار  هار  مرح  رد  وا  لبق  زور  دنچ  تسا .
رد ات  دریگیم و  ار  شتسد  دیآیم و  وا  زاب  لته  کیدزن  ددرگیم . رب  شدوخ  و  امش ، سوبوتا  مه  نآ  دیوگیم : دناسریم و  سوبوتا  ات 

. دناسریم لته 
یجاح 13:

مدش هلاقن  راوس 

کی رد  مدـید : باوخ  ندـمآ  زا  لبق  مریمیم . اج  نآ  رد  ًامتح  هک  مدرکیم  رکف  مدیـسرتیم . یلیخ  انم  رعـشم و  تاـفرع ، لاـمعا  زا  نم 
نم دنکیم و  یط  ار  اهناکم  نامه  دراد  دشاب ، هداتسیا  هلاقن  کی  يور  هک  نیا  لثم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  راومه  فاص و  يارحص 
انم رعشم و  تافرع ، لامعا  ادخ  يهنارکش  هب  میدرک . روبع  انم  رعـشم و  تافرع و  يارحـص  زا  وا  اب  مدوب و  هتفرگ  ار  شیاهولهپ  تشپ ، زا 

. متشادن یلکشم  مداد و  ماجنا  یتحار  هب  ار 
یجاح 14:

تسامعم مه  زونه 

هثعب تاکرادت  زورید  متسه . ناهفصا  هرامش ...  ناوراک  ریدم  راکمه  نم 
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، هدنامیقاب زور  ود  يارب  هک  میداتفا  اپ  تسد و  هب  يروج  دب  ام  دیرادن ! بآ  رگید  دیاهدرک ، فرصم  ار  ناتدوخ  هیمهـس  بآ  تفگ : ام  هب 

ادـخ هب  میدوب و  نارگن  تخـس  ام  دـهدب . ام  هب  بآ  ینتراک  دـنچ  داد  لوق  یکی  طـقف  میدرک . هعجارم  ناوراـک  دـنچ  هب  مینک ؟ راـک  هچ 
تاکرادت هب  دنتـشادن . ربخ  میدرک ، نفلت  اهناوراک  نامه  هب  دـندوب . هتـشاذگ  بآ  نتراک   18 میتفر ؛ لـته  هب  هک  بشید  میدرک . لـکوت 

نیلوئـسم لته و  نارگراـک  زا  تشادـن . ربخ  یـسک  میدیـسرپ ؛ میتخانـشیم ، هک  ییاـهناوراک  ماـمت  زا  دنتـشادن . ربخ  میدرک ، نفلت  هثعب 
! تسا هدش  اّمعم  ام  يارب  عوضوم  نیا  اًلعف  دنتشادن . ربخ  مه  اهنآ  میدیسرپ ،

یجاح 15:

تساوخیم ناشن  يرئاز 

سرد دوش . عطق  مدآ  ياههقلع  هک  تسا  نیا  مهم  دنکیم . هدافتـسا  ناراب  نیا  زا  شفرظ  هزادنا  هب  سک  ره  تسا . ناراب  شزیر  لثم  جـح 
. دنیبب ار  انف 

: تفگ دوب ، رثأتم  یناجیه و  یلیخ  هک  ناوج  نآ  دندمآ . نم  شیپ  انم  رد  شمناخ  ردام و  اب  یناوج  مدش ، فرـشم  جح  هب  هک  لاس 1379 
زورید مشاب . هتشاد  نامز  ماما  زا  یناشن  کی  رفـس  نیا  رد  يونـشیم ، ارم  يادص  رگا  ایادخ  متفگ : مدوخ  اب  میدرک  تکرح  هک  نارهت  زا 

مهدـب و نپوک  هک  متفر  هجاب  يولج  یتقو  متفرگ . ینابرق  يارب  دنفـسوگ  نپوک  اهیقاطا 5  مه  زا  رفن  ود  مردام و  مرـسمه ، مدوخ ، يارب 
(، هاگراتشک  ) مصیعم ات  انم  زا  هرابود  متشگ و  ار  انم  ات  هاگراتشک  زا  تسا . هدش  مگ  میاهنپوک  زا  ددع  مدید 3  مریگب ، لیوحت  دنفسوگ 

مه رفن  ود  نامه  يارب  مریگب ، دنفسوگ  ات  ود  متفرگ  میمصت  مدوب . هداتفا  اپ  زا  متفاین . ار  اهنپوک  مدرک ، وجتسج  اًلماک  ار  ریسم 
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یلیخ هک  دوب  هدـنامن  بورغ  هب  رتشیب  تعاس  مین  دوشیم . هچ  ات  دـنامب ، اًـلعف  مرداـم  مرـسمه و  مدوخ و  يارب  منک و  یناـبرق  ناوراـک ،

هچ دوب ، اج  کـی  رد  مه و  اـب  هک  نپوک   5 ایادـخ ! منک ؟ مگ  ار  شیات  نپوک 3  زا 5  هک  دوبن  تسرد  مجح  اـیآ  ایادـخ ! هک  مدرک  هیرگ 
؟ دش مگ  نآ  يات  هس  روط 

ماهدرک مگ  ار  میاهنپوک  مدوخ  متفگ : يرادن !؟ يدایز  نپوک  یجاح !...  تفگ : درک و  ادص  مسا  هب  ارم  یـسک  هک  مدوب  لاح  نیمه  رد 
. مراد نپوک  هب  زاین  و 

: تفگ يدرک ؟ ادیپ  اجک  زا  متفگ : تیاهنپوک ! مه  نیا  ایب  تفگ : دیدنخ و 
مسا هب  ارم  هک  دوب  یـسک  هچ  وا  منادیمن  الاح  مدرک . حبذ  عقوم  هب  ار  میاهدنفـسوگ  متفرگ و  نک . حبذ  ار  تنادنفـسوگ  ورب  ریگب و  اًلعف 

؟ درک ادص 
یجاح 16:

دوب هدرک  ضرالایط  مردام 

مدوخ دزن  اهیناغفا  ناوراک  زا  ار  وا  دوب . هدـمآ  اهیناغفا  ناوراک  قیرط  زا  وا  مدوب . هدروآ  ار  مرداـم  مدوب . ناوراـک  یناـحور  لاـس  کـی 
. مدروآ

مگ ار  ناوراک  نم  میدش ؛ هدایپ  هک  انم  رد  درک : لقن  میارب  مردام  دعب  دش . ادج  نم  زا  دوب و  نیروذـعم  نیـشام  رد  وا  میدـمآ  هک  تافرع 
نیب زا  دـشیم ، مُگ  سک  ره  مرگ و  رایـسب  مه  اوه  دوـب و  ناتـسبات 1371  مدیدن . ار  یـسک  مدرک  هاگن  اج  ره  هب  مدیـسرت . یلیخ  مدرک .

: تفگ نم  هب  یسک  مدرکیم ، هاگن  مربورود  هب  هک  روط  نامه  مدش و  لسوتم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  هک  تفگ : مردام  تفریم .
عفر ات  مدیـشک  زارد  تسا ! ناوراـک  مادـک  هب  طوبرم  متخانـشیمن  هک  مدـش  يرداـچ  لـخاد  متفر ، رتفرط  نآ  هک  یمک  ورب . فرط  نآ 

. دندمآ ياهدع  مدید  هک  مدنام  تعاس  کی  دودح  دیآیم . شیپ  هچ  ات  منک ، یگتسخ 
. مدوب هدیسر  اهنآ  زا  رتدوز  تعاس  کی  نم  دندوب و  نامدوخ  ناوراک  دارفا  مدرک ، ّتقد  یتقو 
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یجاح 17:

مرتخد يافش 

مرتخد متشاد . يدایز  تالکشم  یلو  دش ، متبون  هتشذگ  لاس  هک  نیا  ات  مدنام  راظتنا  رد  لاس  دنچ  متـسه . ناهفـصا  زا  یحلاص  اضرلادبع 
مرتخد دـش  رارق  متـسیرگیم . ياهياه  مدرکیم و  اعد  بش  ياههمین  تشادیمرب . هنیزهناموت  نویلیم  هک 10  تشاد  هرهم  فارحنا  مـه 

؟ تسیچ امـش  رظن  دورن ، جح  دهاوخیم  نامرتخد  يرامیب  رطاخ  هب  مرهوش ، تفگ : درک و  هعجارم  عجارم  زا  یکی  هب  مرـسمه  دوشلمع .
هک مینک  لمع  ناهفصا  رد  ار  نامرتخد  هک  دوب  رارق  ام  دورب . جح  رگید  لاس  ناترهوش  دینک و  لمع  ار  ناترتخد  دوب : هتفگ  مه  عجرم  نآ 

. رتکد نالف  دزن  نارهت  دییایب  لمع ، زا  لبق  هک  درک  هیصوت  دمآ و  نامهناخ  هب  یتسود  یقافتا  روط  هب 
کی هک  دندوب  هتـشگنرب  زونه  دنتفر . دهـشم  اعد  ترایز و  يارب  شردام  مرتخد و  نارهت . دعب  میورب ؛ دهـشم  لوا  سپ  تفگ : مه  مرتخد 
. دوب هتفای  افش  تشگرب ؛ هک  مرتخد  درک ! دیهاوخن  لمع  ار  ناترتخد  امش  هک  شاب  نئمطم  تفگ : نم  هب  دمآ و  نامهناخ  ياهبلط  زور 

یجاح 18:

مبلق يرامیب  يافش 

نم دوب ، نم  زا  رتولج  يرئاز  کی  متفر ، هناخوضو  هب  تافرع  رد  متسه . نانمس  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  دجـسم  مداخ  ناهط  رفعج 
وا متفر . شفرط  هب  درک ، هراـشا  نم  هب  دوب ، هداتـسیا  ناـنچمه  وا  متـشگرب . متفرگ و  وضو  متفر و  مدرک  فراـعت  وا  هب  نتفرگ  وـضو  يارب 

الاـب هک  ياهلپ  ره  زور  نآ  اـت  تسا . ضیرم  مبلق  هک  راـگنا  هـن  راـگنا  زور  نآ  زا  دـناوخ ، يزیچ  بـل  ریز  و  تشاذـگ ، مـبلق  يور  تـسد 
. متسه قاربق  ملاس و  زور  نآ  زا  درکیم . درد  هاگهگ  ماهنیس  هسفق  متفریم ، مارآ  یلیخ  مدرکیم . ثکم  ياهظحل  متفریم ،
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یجاح 19:

دندرک میادص  اهنآ 

: تشاد راهظا  مدوب ، سوبوتا  نآ  رد  مه  نم  هک  دوب  رعـشم  هب  تافرع  زا  هرامش 4  سوبوتا  نیـشنرس  مایناوراک و  مه  نایداوس  ياقآجاح 
رگید رفن   6 نم و 5 - امش  رس  تشپ  دیتفر ، دیدش و  هدایپ  هک  امـش  دیدوب . امـش  هک  مدوب  یـسوبوتا  نامه  رد  مه  نم  رعـشم  هب  تافرع  زا 

اپ متسناوتیمن  اذل  متسه . مه  لاوحا  ضیرم  دگنلیم ، مه  میاپ  تسا . نیگنس  مه  نم  نزو  دوب . رتالاب  اهنآ  همه  زا  منس  میدش . هدایپ  مه 
نم یلو  دـندش  راوس  مناهارمه  دوب ، هداج  رانک  هبیرغ  سوبوتا  کی  میدـنام . رفن   3 نم و 2 - دـنداتفا . ولج  اهنآ  مورب . هار  اهنآ  ياـپ  هب 

. مدشن راوس  مدیسرت و 
رتم دودح 150  مدیدن . ییانـشآ  مدرک ، هاگن  ار  مربورود  تشادرب . متـشحو  منک ؟ راک  هچ  هک  مدنام  دوب . نیگنـس  مه  مکاس  مدنام ، اهنت 

: درک میادص  رفن  کی  هک  منک ، ادیپ  ییانشآ  دیاش  مورب  هداج  فرط  نآ  متـساوخ  مدوب . هداتفا  سفن  زا  هتـسخ و  اًلماک  مدمآ ، ناگنلگنل 
«. نایداوس »

اب رفن  ود  مدرک ، هاگن  ار  مرس  تشپ  درک ! میادص  موس  هعفد  مدیدن ! ار  یسک  نایداوس .» : » درک میادص  هرابود  مدیدن ! ار  یسک  متـشگرب ،
دلب ار  ییاج  ماهدرک ، مگ  ار  میاـقفر  نم  متفگ : دـندرک . یـسرپلاوحا  نم  اـب  دوب . لاـس   45 دودح 40 - ناشنـس  دـندوب ، مارحا  ریغ  سابل 
روط نیمه  دناهداتـسیا ، رتولج  رتم  دـص  تناتـسود  شابن  تحاران  تفگ : اهنآ  زا  یکی  منک ؟ راـک  هچ  یکیراـت  نیا  رد  منادیمن  متـسین .

فقوتم ار  ناتـسود  زا  يدادعت  هرامـش 4 ) سوبوتا  لوئـسم   ) يربونـص ياقآ  مدمآ ، هار  هک  یمک  یـسریم . اهنآ  هب  يورب ، هک  میقتـسم 
هک يرادقم  میدش . راوس  دیـسر ، ام  نیـشام  میدنام  یتدم  مدش . قحلم  اهنآ  اب  مه  نم  دنوش . راوس  ًاددجم  دیایب و  نیـشام  هک  دوب  هدرک 

مه یجاح 5 )  ) یمشاه ياقآجاح  میسریمن . هک  میدش  هجوتم  میدمآ  هار 
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نآ مه  امش  دوب و  ناشتسد  مچرپ  هک  مدید  ار  اقفر  میدمآ ، هار  هک  یمک  میدش  هدایپ  هرابود  دیسر . دهاوخن  عقوم  هب  نیـشام  ًامتح  تفگ :

. يدوب اج 
اب نم  رگا  هک  مدروخ  سوسفا  رایـسب  و  میتفر ! میتشاذگ و  اج  ار  اهنآ  رگید  رفن   16 نم و 15 - هک  مدرک  ششخب  وفع و  بلط  یجاح  زا 
نم تروص  ره  رد  یلو  دشیم . مبیصن  اهنآ  ندید  ادص و  نآ  ندینش  تداعـس  مدوبیم ؛ یجاح 5 )  ) یمشاه ياقآجاح  ای  یجاح و  نیا 

نامز اـب  ییوگ  دارفا  نیا  یلو  میدیـسر ، مارحلارعـشم  هب  تعاـس  مین  کـی و  دودـح  زا  سپ  میدوب  هداـتفا  ولج  همه  زا  هک  يدارفا  ریاـس  و 
! دندوب هدرک  یط  ار  تفاسم  نآ  يرتمک  یلیخ 

مناخ 20: هیجاح 

هدش رتناوج  مردام 

نم و دورب . دـناوتیمن  ییوشتسد  یتح  تسا ، ضیرم  هک  تساهلاس  دراد ، لاس  مردام 75  ماهدمآ . مردام  هارمه  ناتـسزوخ ، ناوراک  اب 
، دـیایب شکاخ  رـس  تسناوتن  یتح  مردام  درک . توف  لبق  لاس  مرهاوخ  مهدیم . ماجنا  نم  ار  ردام  ياهراک  مامت  میتسه و  هیاسمه  مردام 

یبوخ لاح  نادنچ  مه  مدوخ  اریز  مدوبن . یـضار  راک  نیا  اب  اًلـصا  نم  دیربب ! ادـخ  يهناخ  ارم  دـیوگیم  بترم  هک  تسا  لاس  دـنچ  یلو 
همه نیا  اب  هام و  کی  تدم  هب  مه  نآ  ترفاسم ؛ هب  دسر  هچ  ات  منک ، لح  شاهناخ  رد  ار  ردام  تالکشم  یتحار  هب  متـسناوتیمن  مرادن و 

! اهيراتفرگ
، درذگیم زور  هک 25  ـالاح  رداـم . هن  مهد و  ماـجنا  ار  جـح  لاـمعا  کـسانم و  مناوـتیم  نم  هن  هک  متـشاد  نیقی  میداـتفا  هار  هک  يزور 

. تسا هدش  رتناوج  لاس  هک 20  نیا  لثم  دهدیم ! ماجنا  ردام  دوخ  ار  اهراک  زا  یمین  هک  هدش  هچ  منادیمن 
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یجاح 21:

درپس شدوخ  هب 

هب ار  نزریپ  کی  تیلوئسم  هک  یجاح  کی  ام  ناوراک  رد  لبق  تبون  یلو  هدادن  يور  یصاخ  هلئسم  میارب  متسه . زاریـش  ناوراک  یناحور 
. دـندوب هدرپس  یجاح  هب  ار  وا  نزریپ  هداوناخ  دادیم . فاوط  دوب ؛ توم  هب  کیدزن  ضیرم و  مه  رایـسب  هک  ار  نزریپ  و  دوب ، هتفرگ  هدـهع 
ار انشآ  یسک  یجاح  دش ! نیمز  شقن  نزریپ  هعفد  کی  مجنپ  رود  رد  مداد . فاوط  رود  ار 4  نزریپ  دوب ، یتخبدب  ره  اب  تفگیم : یجاح 

! دنک کمک  وا  هب  هک  دنیبیمن 
زا ار  نزریپ  دوشیم . ادـیپ  یناوج  هلـصافالب  مدرپس . تدوخ  هب  ار  ناشیا  ایادـخ ! دـنزیم . دایرف  و  دـنکیم ؛ ادـخ  يهناخ  هب  ور  هعفد  کی 

! دهدیم ماجنا  کمک  نودب  نزریپ  ار  فاوط  هیقب  دشاپیم و  شتروص  هب  یبآ  دنکیم و  دنلب  نیمز 
یجاح 22:

گرزب شاداپ  کچوک و  راک 

امش هب  ار  عوضوم  نیا  هک  دمآ  مفیح  دیسیونیم ؛ یبلاطم  امش  منیبیم  نوچ  تشاد : راهظا  درک و  هعجارم  نم  هب  امیپاوه  لخاد  رد  ناشیا 
مسا یلو  میوگیم ، امـش  هب  اذل  دینکیم ؛ يروآعمج  ار  اهنیا  دیراد  امـش  نوچ  یلو  میوگب ، يدحا  هب  ار  نیا  متـشادن  دصق  نم  میوگن .

: تشاد راهظا  دینکن ، رکذ  ارم 
. دهدیم فاوط  ار  شردام  ینز  مدید  یبحتسم ، فاوط  ماگنه  رد 

يّدـج لکـشم  ناشیارب  تشاد  تیعمج  راشف  دوب . تمحز  رد  تخـس  دادیم ، فاوط  ار  شردام  تشاد  هک  مناـخ  نآ  دوب و  غولـش  یلیخ 
رتمیتناس ات 20  هلصاف 15  اب  متفرگ و  رارق  شرس  تشپ  ًاقیقد  اذل  منکب . اهنآ  هب  یکمک  هک  دیسر  مرکف  هب  هظحل  کی  رد  درکیم ! داجیا 

، مداتفا هار  اهنآ  رس  تشپ 
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تظفاحم ار  اهنآ  رود   3 منک . یثنخ  رس  تشپ  زا  ار  تیعمج  راشف  رپس  کی  دننام  مدرک  یعس  دنـشاب . هتـشاد  عالطا  اهنآ  هک  نیا  نودب 

رد ینامی  نکر  لیعامسا و  رجح  هلصاف  رد  مدید  باوخ  حبص  ناذا  کیدزن  بش  نآ  متسکشیم . ار  تیعمج  راشف  ناکما  دح  ات  مدرک و 
هب يدیفس  يهیفچ  تشاد ؛ همادا  نهاریپ  نییاپ  ات  هقی  زا  يدیفـس  راون  کی  هک  یکـشم  یبرع  سابل  دنلب و  ًاتبـسن  دق  اب  ییاقآ  کی  مفاوط .

باّذج رایـسب  نوچ  درکیم . فاوط  نم  زا  رتولج  دوب ؛ هتفرگ  ار  شتروص  فرط  ود  یناشیپ و  زا  يرادقم  هک  دوب  هتـشاذگ  رـس  رب  يوحن 
. دوب یمدنگوج  هناچ  تمسق  هایس و  شتروص  شیر  مدرک . هاگن  شیامیس  هب  مدرک و  رتدنت  یمک  دیسریم ، رظن  هب 

؟ یسانشیم ار  وا  تفگ : دوب ، فاوط  لوغشم  مرانک  رد  هک  يرگید  درف  دیسریم . رظن  هب  ینتشاد  تسود  نابرهم و  امیـس و  شوخ  رایـسب 
: تفگ هن . متفگ :

! تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
. دـناوخیم نآرق  هبعک  هب  ور  هک  مدـید  ییوناـب  هظحل  ناـمه  رد  مدومن . فاوط  شاهناـش  هب  هناـش  مدرک و  کـیدزن  وا  هب  اًـلماک  ار  مدوخ 

! تسا همطاف  نم  رتخد  وناب  نیا  دومرف : درک و  نم  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
نم هک  دوزفا  دوشن و  دنلب  شاهیرگ  يادص  درک  یعـس  میدوب ، امیپاوه  يوت  نوچ  دش و  مطالتم  يروج  دب  دیـسر  اج  نیا  هب  یجاح  یتقو 

رایـسب هک  بش  کـی  میدـشن . رادهچب  میدوـب ، هدرک  جاودزا  هک  دوـب  لاـس   14 متسه . مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  نویدم  رایـسب  رایـسب 
باوخ هب  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تسین ؛ نامندـش  رادهچب  ناکما  هک  دـندوب  هتفگ  مه  ییازان  ناصـصختم  مامت  میدوب و  تحاران 
درگلاس رد  دش . مه  روط  نیمه  يوشیم ! دنزرف  بحاص  جاودزا  زا  سپ  لاس  ًاقیقد 17  دومرف : تخیوآ و  مندرگ  هب  زبس  یلاش  هک  مدید 

راک کی  يارب  نیبب  الاح  میدش . رادهچب  نامجاودزا  لاس  نیمهدفه 
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239 ص :
. دنهدیم رارق  تیانع  فطل و  دروم  ردق  هچ  دننکیم و  هدنمرش  ار  ناسنا  ردق  هچ  اهراوگرزب  نیا  مداد  ماجنا  هک  یکچوک 

کسانم هبحاصم و  نایاپ 

نیا ردياهبحاصم  دـننکیم ، ملکتاهنابز  نیااب  هک  يدارفااب  متـسنادیم و  بوخ  یـسیلگنا  یناتـسکاپ و  يدـنه ، نابز  رگا  هک  مراد  نیقی 
. دناهتشاد ییاهدادما  مه  اهنآ  دناهتشاد ، ییاهتفایرد  مه  اهنآ  ًاملسم  متشادیم ؛ هنیمز 

. دشاب رتشیب  اهناکم  یضعب  رد  دیاش  تسه . ملاع  ياج  همه  رد  ورین  نیا 
دنوادخ دناهتخانـش . ار  اهورین  نآ  ناکلاس و ...  ناگدنامرد ، نادنمدرد ، ناگدننک ، اعد  نادنمزاین ، ناگدـید ، جـنر  قح ، هار  ناگدـنیوج 

. ددرگیم زاب  دوش ، هدیبوک  هک  رد  ره  دهدیم . دهاوخب  هک  سک  ره  هب  ار  یهلا  تمحر 
. ار امش  منک  تباجا  ات  ارم ، دیناوخب  هدومرف  دنوادخ 

ار رخآ  تعاس  دنچ  نیا  منادیمن  ماهدرک . شومارف  ار  مدوخ  هک  ماهدش  تام  نانچ  هدنامن و  جـح  کسانم  نایاپ  هب  تعاس  دـنچ  زا  رتشیب 
؟ منک هچ 

هب مدرک  عورـش  نارئاز  هارمه  فاوط ، تین  نودب  اذل  دوب . نارئاز  هجوتم  رتشیب  منهذ  رکف و  یلو  مهد ، ماجنا  لماک  فاوط  کی  متـساوخ ؛
رازه اههد  هاگن  هب  مهاگن  یلو  مدیخرچ  قوشعم  يهناخ  درگرب  متفرن . قوشعم  رادید  هب  ًامیقتـسم  راب  نیا  اهتنم  ادخ . هناخ  رود  ندـیخرچ 

اب کشااب ، اعداب ، اهنآ  هک  مدید  مزومایب و  ناقـشاع  زاار  ندیزرو  قشع  قیرط  مسر و  متـساوخیم  دنتـشاد ! قوشعم  هب  ور  هک  دوب  قشاع 
. دنتفگیم وا  هب  ار  لد  هتساوخ  دنتشاد و  طابترا  بوبحم  قوشعم و  اب  توکس ، اب  هاگن و 

 ... ییانغ و ییایزلام ، یناتسکاپ ، يدنه ، یکرت ، یسراف ، یبرع ، ياهنابز  هب  اعد  مداد . شوگ  اهاعد  هب  لوا  رود  رد 
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240 ص :
يارب اعد  اهتجاح و  عفر  يارب  تمحر ، ياهرد  ندـش  زاب  يارب  تالامک ، هب  ندیـسر  يارب  ادـخ ، هب  برقت  يارب  دـندناوخیم ، اعد  نانآ 

. دونشیم وا  دشاب ، هک  هچ  ره 
هدومرف دوخ  هک  تفرگ  دهاوخ  رارق  تباجا  دروم  هک  متشاد  نامیا  و  متفگ . نیمآ  اهاعد  يهمه  هب  نم  (1) 14 و  امُکَرُواَحت » ُعَمسَی  هَّللاو  »

15 (2) مَُکل . ْبِجَتْسا  ینوُعْدا 
مهاگن نم  دندرکیم . شهاگن  هناقـشاع ، هناسمتلم ، نازیر ، کشا  دولآ ، کشا  نایرگ ، مشچ ، نارازه  متخود . مشچ  اههاگن  هب  مود ، رود 

ار اههاگن  يهمه  يانعم  دـنوادخ  مبای و  هار  شاهناخ  هب  ناـنآ  هاـگن  يهچیرد  زا  اـهنآ و  هاـگن  يهیواز  زا  اـت  مدز  هرگ  اـهنآ  هاـگن  هب  ار 
16 (3) ٌریَِصب . ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  دنادیم .

. دربیم شیپ  اـنف  يداو  اـت  ار  رئاز  توکـس ؛ تفریم . شرع  اـت  اـهلد ، توکـس  يادـص  مداد . شوـگ  اـهلد ، توکـس  هب  موـس ، رود  رد 
. دوب رارسا  فشک  اهامعم و  لح  دیلک  توکس ؛ دناسریم . قوشعم  لزنم  هب  هار  نیرتهاتوک  زا  ار  قشاع  توکس ،

همه نآ  نایم  رد  توکـس ، دایرف  هک  ابجع ! بوبحم . هناـخ  هب  مارآ  یباـبلاقد  توکـس ؛ تسا . كولـس  ریـس و  قیرط  رد  یماـگ  توکس ؛
. دونشیم رتهب  ار  توکس  يادص  دنوادخ  و  دوب . رتاسر  همه  زا  اهدایرف  اهادص و  اههلان و 

ِروُدُّصلا (4) 17 ِتاِذب  ٌمِیلَع  َوُهَو 
. تشگزاب زور  ات  مدرک  عادو  ادخ  هناخ  اب  تفای و  نایاپ  تصرف 

18 (5)

 1 هلداجم / - 1
 60 رفاغ / - 2
 75 جح / - 3
 6 دیدح / - 4

. 1384 ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 هشیدنا ، حبص  یناخرف ، یناضمر  نیسح  - 5
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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